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 Panorama do mercado de ações  

Mesmo com muitos eventos extraordinários durante 2019, o mercado de ações teve um bom desempenho, 

com o Ibovespa marcando uma valorização de 31,6%, aos 115.645 pontos. No começo do ano, a posse do 

novo governo deu uma motivação especial ao mercado a partir do otimismo gerado pelo discurso do 

Presidente Jair Bolsonaro e mensagens passadas por seus ministros. Naquele momento criou-se uma grande 

expectativa em relação a uma mudança profunda nos caminhos do país e após uma relativa euforia dos 

investidores com o novo governo, entraram no radar as primeiras propostas e decisões do novo comando do 

país, mas ao mesmo tempo sabia-se que os primeiros três meses do ano seriam um teste de capacidade de 

negociação e habilidade política do governo. 

No centro da pauta, a Reforma da Previdência foi vista como o primeiro teste para o governo junto à Câmara 

dos Deputados e Senado Federal e paralelamente o mercado financeiro teve que conviver com a guerra 

comercial entre Estados Unidos que se arrastou desde 2017 frequentemente provocando volatilidade no 

mercado de ações a cada declaração do governo americano. Os mercados de bolsa conviveram ainda com as 

ameaças de uma desaceleração na economia global, com a piora nos indicadores econômicos de importantes 

países, com destaque para a Alemanha, principal economia da zona do euro.  

Do lado doméstico, mesmo com muitos percalços no campo da política, principalmente por declarações do 

presidente Jair Bolsonaro, os indicadores macroeconômicos mostraram que as medidas adotadas para a 

economia estavam no caminho certo, com inflação controlada e juros (taxa Selic) com queda importante 

durante o ano. A taxa Selic passou de 6,50% no final de 2018 para 4,50% na última reunião do Copom em 10 

de dezembro. O ciclo de queda dos juros foi fundamental para a redução do custo financeiro das empresas, a 

partir de reestruturação de endividamento, com alongamento do perfil a custo mais baixo. Este benefício 

deverá seguir favorecendo os resultados das companhias em 2020.  

É importante ressaltar que a dependência que existia do nosso mercado em relação à presença de investidores 

estrangeiros perdeu relevância no ano passado. Foram dez meses de fluxo negativo de estrangeiros na B3 

acumulando saldo negativo de R$ 43,00 bilhões no final do ano. Se por um lado a presença dos estrangeiros foi 

reduzida no mercado secundário, as ofertas iniciais de ações contaram com participação relevante destes 

investidores. Outro destaque no mercado de ações em 2019 foi o aumento expressivo de investidores ‘’pessoa 

física’’, passando de 800 mil no final de 2018 para 1,5 milhão em outubro/19, puxando o volume médio diário 

negociado na B3 de R$ 10,9 bilhões em 2018 para R$ 15,2 bilhões em 2019. A perda da atratividade da renda 

fixa com juros baixos e um relativo amadurecimento do mercado, somado à maior visibilidade e divulgação de 

informações do mercado de bolsa nas redes sociais, ajudaram para uma migração de novos investidores para a 

renda variável. Outro destaque no ano passado foi o expressivo crescimento dos fundos Imobiliários. 

Perspectivas para 2020 

A B3 inicia o ano de 2020 com uma dose de otimismo não vista há anos, num ambiente cercado pela 

expectativa de retomada firme do crescimento da economia brasileira, aprovação das reformas estruturais 

(administrativa e tributária) necessárias para o país, adoção de um programa agressivo de privatização em 

diversos setores da economia, somado a investimentos em infraestrutura e a busca da redução do custo Brasil. 

O país tem muitas travas que seguraram o seu crescimento nos últimos anos impedindo um maior fluxo de 

capital produtivo e que podem começar a ser desmontadas neste ano.  
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 Existe uma expectativa positiva em relação ao conjunto de propostas integrantes das reformas administrativa 

e tributária, que se avançarem, poderá desencadear um ciclo de desenvolvimento sustentado para o Brasil, o 

que seria altamente positivo para o mercado de bolsa.  Além destas medidas estruturais, o governo brasileiro 

enfrenta o grande desafio da elevada taxa de desemprego, que embora declinante, ainda levará tempo para 

recuar para um nível considerado aceitável. 

Fatores que poderão potencializar a rentabilidade do mercado de ações em 2020: 

✓ Continuidade da retomada da economia brasileira, com crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB), sustentação de juros baixos e inflação controlada. E em consequência, início de uma 

retomada firme do mercado de trabalho.  

✓ Avanço das propostas de reforma administrativa e tributária e também a confirmação de uma 

melhora nas contas do governo no âmbito fiscal.  

✓ Retomada do programa de privatizações reduzindo o peso do estado e abrindo novas fronteiras 

de investimento, sobretudo no setor de infraestrutura. 

✓ Uma melhora na economia brasileira deverá permitir a redução da capacidade ociosa ainda 

existente em diversos setores da economia, sem a exigência de grandes investimentos, no médio 

prazo. Com isso, as empresas podem se beneficiar de uma melhor gestão de capital de giro.  

✓ A curva descendente dos juros em 2019 permitiu uma renegociação de dívidas com redução do 

custo financeiro, o que deverá refletir nos resultados de 2020. Além disso, a transformação digital 

passou a ser alvo fixo em todos os setores da economia, o que se traduz em maior eficiência 

operacional e menor peso de custos e despesas operacionais.  

✓ Do lado externo, a força a economia americana ameniza eventuais pressões e volatilidade nos 

mercados, no entanto, a corrida presidencial nos Estados Unidos e as ameaças de impeachment 

do presidente Donald Trump podem ainda trazer pressão sobre os mercados.   

✓ A expectativa de assinatura da 1ª fase do acordo comercial com a China, marcado para o dia 15 

próximo já deu novo ânimo aos mercados.  

Com este cenário positivo e com a expectativa de um programa agressivo de privatizações acreditamos no 

retorno do capital estrangeiro não especulativo ao país. O risco Brasil encerrou 2019 num patamar bastante 

favorável que, se mantido, poderá abrir espaço para uma avaliação positiva pelas agências de rating. 

Projetamos uma valorização de 19% para o Ibovespa neste ano, assumindo um patamar de 137.750 pontos 

para o final de dezembro.  

Ameaças ao potencial crescimento do mercado em 2020 

✓ O recente conflito entre Estados Unidos e Irã na primeira semana de janeiro pode ter novos 

desdobramentos. No primeiro momento as cotações do petróleo tiveram forte altas. Ainda é cedo 

para estimar os impactos principalmente no Brasil, mas as atenções seguem voltadas para 

possíveis retaliações aos Estados Unidos por parte dos Irã e seus aliados, o que traria 

consequências negativas para os mercados de bolsa. 
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✓ Novo revés nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. Em ano eleitoral nos Estados 

Unidos, os interesses domésticos poderão prevalecer sobre decisões internacionais.  

✓ Dificuldades na economia da zona do euro com destaque para a Alemanha, que mostrou número 

preocupante em 2019, somado à efetivação do Brexit e a confirmação de sinais de desaceleração 

global, podem afetar a balança de exportações brasileiras.  

✓ A trajetória de alta consistente das bolsas americanas nos últimos anos, fruto da pujança da 

economia do país, pode não ter a mesma força em 2020, ano de eleições presidenciais no país em 

meio a conflito externo. 

✓ No Brasil, o risco de eventuais atrasos nas medidas necessárias para a retomada da economia e 

pressões de oposicionistas ao governo, podem trazer preocupações ao mercado de capitais.  
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Tabela 1 - Resumo do mercado de ações em 2019 

Periodo Variação

Ibovespa
Alta forte com otimismo gerado pela posse do governo de Jair Bolsonaro.

Valorização de ações de estatais com perspectivas de privatização, destaque para Eletrobaras

Do lado, na mudou. Permaneceu a guerra coercial e noticias de desaceleração do crescimento global.

No dia 25, tragédia em Brumadinho (MG), com ações da Vale despencando 25,4%.

Periodo dominado pelos assuntos: reforma da previdência e disoputa comercial entre Eua e China.

Fevereiro E economia brasileira sem pressão com bons resultados, câmbio controlado e expectativa de queda para a Selic.

Cautela de investidores estrangeiros com retirada liquida de R$ xx bilhões.

Período dominado pela pauta política, (Reforma da Previdência). Desacordos levaram um a um recuo da bolsa  após o Ibovespa testar 100 

mil pontos pela primera vez. 

Prisão do ex-presidente Michel Temer e incertezas mantiveram investidores estrangeiros saindo da B3.

Negociações entre governo e lideranças políticas e expectativa de investidores em relação à tramitação da RP e envio do documento para 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Aprovação da 1a votação em 22/04. No exterior, repetição dos 

mesmos assutnos. 

Investidores estrangeiros mantendo aversão ao nosso mercado. 

Aumento na retirada líquida de recursos da B3 com o saldo liquido f icando em R$ xxx. 

Taxação de produtos chineses pelos EUA e retaliações do lado da China, aumentaram a tensão nos mercados. 

A atação mais f irme do governo junto aos parlamentares teve impacto positivo na pauta da Reforma da Previdência. 

Mês bastante positivo para o Ibovespa com o retorno de investidores estrangeiros ao mercado, embora nada de novo tenh acontecidono 

periodo.

Positivo mesmo só os insdicadores macroeconômicos sobre controle (inflação, juros, etc) e Selic em queda. 

Mesmo sem boas razões, o mercado se apoiou na pauta da previdência para seguir em alta e atingir o recorde de 106.500 pontos.

A partir da aprovação da reforma da Previdência no 1º turno, no dia 10, pelo placar de 379x131 seguida pela decisão da 2ª votação para 

após o recesso parlamentar neste começo de agosto, a bolsa passou a devolver os ganhos acumulados até a votação.

redução nos juros americanos foi confirmada ontem 31/07, com 0,25 p.p para a faixa de 2,0% a.a., e no Brasil, a Selic tambem teve a 

confirmação da queda de 6,50% para 6,00% ao ano. 

Repetição dos mesmos assuntos do lado externo, mas com um dado a mais, que foram os dados fracos da economia alemã e o 

enfraquecimento do goveno Mauricio Macri (Agentina) com o pedido de moratoria no f inal do mês.

Ânimo com o pacote de privatizações anunciado pelo  govero federal. 

Ataque terrorista às instalações da empresa Aramco na Arábia Saudita no sábado (14/09) provocando uma disparada nos preços do 

petróleo no mercado internacional, afetando as bolsas mundiais no primeiro dia da semana seguinte.

Mais uma redução na taxa Selic, de 0,50% na taxa Selic de 6,0% para 5,5% ao ano. Nos  EUA, o Fed reduziu a taxa básica de juros em 

0,25 ponto porcentual, para uma faixa entre 1,75% e 2,00%, mas a decisão não foi unânime

Aprovação do texto da Reforma da Previdência no seugndo turno na Comissão de Constituição e Justiça - CCJ do Senado. 

Aprovação do projeto do megaleilão da cessão onerosa no dia 15 cujo resultado foi um saldo de R$ 33,6 bilhões para a Petrobras

Novamente o mercado ficou na expectativa de um resultado para a questão comercial entre EUA e China, o que não aconteceu.

Tensão política em Hong Kong e manifestações populares contra os governos da  Argentina, Bolívia e Chile e a decisão do STF na votação 

da prisão em 2ª estância contribuiram para um mercado de bolsa com volatilidade e forte pressão sobre o câmbio.

Outras reformas "administrativa e tributária" f icam para 2020. 

Melhora no humor do mercado com a divulgação do PIB brasileiro do 3T19, com alta de 0,60|% no T/T e 1,2% no A/A. 

Investidores estrangeiros encerram o ano com saldo líquido negativo de R$ xxxx bilhões na B3. Mesmo com a retirada de liquidad de 

recursos da bolsa, os estrangeiros tiveram participação relevante nas novas emissões durante o ano (primárias e secundárias).

Taxa de Juros Selic reduzida de 5,0% para 4,5% na reunião do Copom em 10/12. Nos EUA o Federal Reserve manteve os juros inalterados 

mais uma vez.

Após uma longa queda de braço, Estados Unidos e China fecharam um acordo para redução de taxas sobre produtos importados, com as 

duas partes cedendo em alguns pntos. A decisão trouxe otimismo aos mercados que já olham 2020 do lado positivo. 

Destaques do Periodo

Janeiro 10,8%

-1,9%

0,18%Março

Abril 0,98%

Maio 0,7%

Junho 4,1%

Julho 0,8%

Agosto -0,7%

Setembro 3,6%

Outubro 2,4%

Novembro 0,95%

Dezembro
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 Cenário Macroeconômico 

Economia mundial 

Os indicadores de atividade econômica em nível global parecem confirmar o processo de desaceleração da 

economia mundial, embora sua intensidade ainda não seja clara, dados recentes sugerem que a queda nas 

taxas de crescimento pode estar chegando ao fim.  

Alguns destaques relevantes no ano: 

✓ A prolongada guerra comercial entre Estados Unidos e China não afetou somente as relações 

entre as duas potências, mas também enfraqueceu instituições que regulam o comércio 

internacional e aumentou a incerteza no mundo.  

✓ A esperada assinatura de um acordo na chamada Fase 1 para a questão comercial entre EUA e 

China foi marcada para o próximo dia 15 de janeiro.  

✓ O desfecho do Brexit somado a crise política na Itália e dados fracos em outros países a zona do 

euro, dão um sinal negativo para 2020. 

✓ As manifestações de Rua em Hong Kong com declarações de apoio dos Estados Unidos em meio a 

negociações para a crise comercial contribuíram para aumentar ainda mais o impasse, 

incomodando a China.  

✓ Os ataques a plantas de tratamento de petróleo na Arábia Saudita, embora superado, mostra que 

novos ataques a outros pontos estratégicos de qualquer desafeto, podem acontecer sem aviso 

prévio.  

O ano de 2020 inicia com o cenário mundial mostrando desafios importantes para as maiores economias, 

como aumento do endividamento, ampla liquidez em nível global e taxas de juros nada atrativas. Ou seja, a 

somatória destes fatores num ambiente de redução de produtividade e impacto das mudanças 

tecnológicas sobre o investimento, levantam um sinal de alerta global para os próximos anos. Neste 

sentido, é importante que os mercados permaneçam atentos a movimentos que deverão se intensificar em 

períodos mais curtos, com reações no mercado de capitais.  

No seu relatório Carta Conjuntura do 4T19, o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apresenta 

projeções atualizadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para o desempenho da economia mundial.  

O crescimento mundial previsto para 2019 deve ser o mais baixo em uma década. A projeção para 2019 foi 

revista para 3,0%, 0,2 ponto percentual (p.p.) a menos que na projeção de julho e 0,7 p.p. menor que a 

projeção feita um ano atrás. O FMI associa essa desaceleração de 2019 a: i) barreiras ao comércio 

internacional; ii) aumento da incerteza derivada das perspectivas para o comércio e deflatores geopolíticos; 

iii) fatores idiossincráticos, que têm afetado as condições macroeconômicas em alguns países emergentes; 

e iv) fatores estruturais, como o baixo crescimento da produtividade e o envelhecimento da população nos 

países avançados. A intensidade da desaceleração este ano pode ser mais bem aferida quando se considera 

que, em 2017 e 2018 – quando a economia mundial se encontrava num processo sincronizado de expansão 

econômica – o crescimento foi de 3,8% e 3,6%, respectivamente. 
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 Para 2020, a expectativa é de aceleração, para 3,4%, inferior em 0,2 p.p. em relação à previsão divulgada 

em abril do ano passado. As projeções do FMI consideram que o desempenho mundial resultará de um 

maior crescimento nos países emergentes, cuja taxa de expansão passaria de 3,9% em 2019 para 4,6% em 

2020. Nos países avançados, a previsão é que o crescimento fique em 1,7% em cada um dos dois anos. 

Tabela 2 - Projeções para o PIB (2019-2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil  

O Brasil entrou na reta final de 2019 com o sentimento de que a economia pode engatar um ciclo de 

crescimento ainda que moderado, mas consistente nos anos seguintes. A despeito dos obstáculos, muitos 

gerados pelo próprio governo, é fato que houve avanços importantes e pavimentado o terreno para 

consecução das propostas originais. 

Cenário Político, Econômico e Financeiro: 

Aspectos políticos 

✓ O primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro foi marcado por autoafirmação generalizada, 

confusões e falas desnecessárias. Se por um lado estes fatos trabalharam contra no sentido de 

atrasar o andamento das propostas, dando combustível inclusive para a oposição, por outro, foi a 

Câmara e o Senado, assumiram uma postura responsável para as decisões mais importantes para 

o país. A aprovação da Reforma da Previdência foi um marco, após um longo período de queda de 

braço.  

✓  O ano de 2020 inicia com uma pauta ainda mais pesada, com as reformas administrativa e 

tributária sobre a mesa. Na volta do recesso parlamentar, estes assuntos tomarão conta da 

agenda dos parlamentares, lembrando que no segundo semestre haverá eleições municipais que, 

embora “menores” acabam desviando o foco de outros assuntos importantes. Isto significa que 

2000-2008 2009-2011 2012-2014

Mundo 4,1 2,8 3,4 3,2 3,8 3,6 3,0 3,4

Economias Desenvolvidas 2,3 0,4 1,5 1,7 2,4 2,3 1,7 1,7

Área do Euro 2,0 -0,3 -0,1 1,8 2,4 1,9 1,2 1,4

Reino Unido 2,7 -0,4 1,6 1,9 1,8 1,4 1,2 1,4

Estados Unidos 2,3 0,3 2,3 1,5 2,2 2,9 2,4 2,1

Japão 1,2 -0,6 1,0 0,9 1,9 0,8 0,9 0,5

Países Emergentes em Desenvolvimento 6,5 5,5 4,9 4,4 4,7 4,5 3,9 4,6

Ásia 8,5 8,2 6,8 6,4 6,5 6,4 5,9 6,0

China 10,4 9,7 7,7 6,7 6,9 6,6 6,1 7,0

India 7,0 7,5 6,3 7,1 6,7 6,8 6,1 7,0

América Latina e Caribe 3,7 3,0 2,4 -0,7 1,3 1,0 0,2 1,8

México 2,6 1,5 2,5 2,9 2,1 2,0 0,4 1,3

Brasil 3,7 3,3 1,3 -3,5 1,1 1,1 1,9 2,0

Europa - Países Emergentes e em Desenvolvimento 4,7 2,0 2,4 3,2 6,0 3,1 1,8 2,5

Russia 7,0 0,2 1,8 -0,2 1,5 2,3 1,1 1,9

Oriente Médio e Norte da África 5,8 4,1 3,3 4,9 2,2 1,9 0,9 2,9

África Subssariana 5,8 4,5 4,9 1,4 2,9 3,2 3,2 3,6

África do Sul 4,2 1,7 2,1 0,3 1,3 0,8 0,7 1,1

Comérico Internacional - Volume 6,7 2,8 3,3 2,2 5,3 3,6 1,1 3,2

Fonte: FMI e Ipea

Planner Corretora

2020 (p)Crescimento real do PIB (%)
Media

2016 2017 2018 2019 (p)
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 tudo vai depender da habilidade do governo e representantes de partidos para a votação dos 

projetos de forma a trazer reais benefícios para a economia do país. O Brasil necessita 

urgentemente de uma simplificação tributária com redução da carga de impostos sobre empresas 

e cidadãos, sem perder a capacidade de geração de receitas. Muito da recuperação precisa da 

redução do peso do estado. Sabe-se, no entanto, que está tarefa não será fácil, pois mexerá com 

muitos interesses até então protegidos.  

Cenário econômico 

O Brasil não pode perder o timing de seus ajustes econômicos. Que o ano de 2019 tenha servido de 

entendimento, acomodação e identificação e ajustes de arestas – todas elas! Não podemos nos dar o luxo 

de perder mais tempo. Unidade, foco e determinação é o nome do jogo.  

A perspectiva em torno da retomada do crescimento da economia brasileira traz uma motivação a mais 

para todos os segmentos de mercado. Contudo, sabe-se que não se pode viver só de expectativas, 

acreditando na continuidade de uma inflação controlada e juros reais num patamar nunca visto no país. A 

oportunidade para colocar o país nos trilhos do crescimento de uma forma sustentada é agora. Para isso, é 

necessário avançar de forma responsável nas reformas fundamentais para que o Brasil saia do círculo 

vicioso de não conseguir conter gastos, carregando um déficit público capaz de eliminar as sonhadas 

vertentes do crescimento.  

Principais Indicadores Macroeconômicos:  

Inflação: Um dos principais pilares para a sustentação de um cenário otimista nos próximos anos é a 

capacidade de fazer o país retomar a atividade industrial e manter o crescimento na produção de alimentos 

e bens de consumo. As projeções para o ano de 2020 são otimistas para a inflação, com expectativa de 

estabilidade do índice no final do ano.  

Taxa de juros (Selic): Outro indicador fundamental para a retomada da confiança do consumidor é a 

sustentação de uma taxa de juros baixa, sem surpresas para a população brasileira. A continuidade destes 

dois indicadores numa faixa estreita de variação, já vem gerando efeitos positivos na economia.  

Produto Interno Bruto (PIB): Os dados mais recentes divulgados para o PIB brasileiro deram um sinal 

positivo aos mercados, gerando uma expectativa positiva, que somada às medidas esperadas por parte do 

governo para destravar a economia neste ano, podem impulsionar um ritmo de crescimento mais forte nos 

próximos anos.  

Mercado de trabalho: A Taxa de Desemprego é sempre a última variável a demonstrar alguma reação, seja 

no início da crise ou na recuperação. A NAIRU (taxa de desemprego que não acelera a inflação), não é uma 

taxa observável, mas suas aproximações são críveis e auxiliam na política econômica.  

Pelo oitavo mês consecutivo o saldo de emprego fecha positivo no país. O dado de criação de empregos 

formais divulgado pelo Caged para o mês de novembro mostrou uma geração de 99.232 novos postos de 

trabalho. O setor de comércio e varejo foi o grande responsável por este desempenho em novembro com 

106.834 novos contratados. É óbvio que ainda estamos longe de um patamar considerado aceitável para o 

mercado de trabalho, mas é uma curva decrescente. Para o final de 2019 a projeção era uma taxa de 11,9% 

caindo para 10,3% no final de 2020.  
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 Tabela 3 - Projeções de Curto Prazo 2019-2020 

Crescimento Econômico (% real anual)

PIB 1,9 3,0 0,5 -3,5 -3,3 1,3 1,3 1,1 2,1

Produção Industrial -2,4 2,1 -2,9 -8,2 -6,4 2,5 1,1 -0,8 2,3

Inflação (% anual)

IIPCA 5,4 6,2 6,3 9,0 8,8 3,5 3,7 3,7 3,7

Política Monetária

Taxa Selic (Final de ano) 7,25 10,00 11,75 14,25 13,75 7,00 6,50 4,50 4,75

Taxa de Câmbio (final de ano) (US$/R$) 2,05 2,36. 2,66 3,96 3,26 3,31 3,88 4,02 3,95

Desemprego 5,5 7,2 6,8 8,3 11,3 12,8 12,3 11,9 11,3

Fonte: Bloomberg

2020 (p)2014 201520132012 2016 2017 2018 2019 (p)

 

As Reformas necessárias: Aprovada a Reforma da Previdência, as próximas deverão ser as Reformas 

Tributária e Administrativa, fazer mudanças no Pacto Federativo e iniciar as privatizações e concessões de 

verdade. O Pacote Econômico visa melhorar as contas do Governo, Estados e Municípios com simplificação 

de procedimentos e estímulo a economia para impulsionar a atividade econômica com as seguintes 

propostas: a) Alterar regras de arrecadação recursos Estados/Municípios; b) Transferir recursos 

Estados/Municípios e; c) vedar gastos com pessoal.  

Expectativa sobre o Programa de Privatizações: Uma das principais decisões para reduzir o peso do estado 

vem do prometido programa de privatizações que, se realizado de forma progressiva e criteriosa, trará ao 

longo dos anos um alivio nas contas do governo. O discurso de que o governo não precisa ser majoritário 

em determinados setores da economia é antigo, mas ainda segue na teoria. Ainda no governo de Michel 

Temer foi lançado um programa que contemplava a privatização de um grande número de participações do 

governo em empresas de setores diversos. Quase nada aconteceu até o momento. Para 2020, é esperada 

uma atitude agressiva neste sentido, com foco nos setores de energia, infraestrutura, logística, etc.  

 

Perspectivas Setoriais para 2020 

Agronegócio/Sucroalcooleiro/Alimentos 

Agronegócio: Na Safra 2018/19 a produção de grãos alcançou 242,1 milhões de toneladas, equivalente a 

um crescimento de 6,4% em relação à safra anterior, com destaque para maior produção nas culturas de 

algodão e milho. A área plantada de 63,2 milhões de hectares foi 2,4% superior à área de 2017/18, 

explicado pelo aumento na área de milho segunda safra, soja e algodão. 

O início da safra 2018/19 apresentou clima favorável ao crescimento do plantio. A estiagem em dezembro e 

janeiro adiantou o desenvolvimento da soja e, contribuiu positivamente para o estabelecimento das 

lavouras de segunda safra. As lavouras de terceira safra também apresentaram bom desempenho, exceção 

feita a Região Sul, que registrou períodos de excesso de chuvas na época de implantação de algumas 

culturas de inverno, afetando a semeadura do trigo, por exemplo. 

As alternâncias das condições climáticas, ao longo do plantio da safra de verão, prejudicaram as culturas 

que se encontravam na fase de enchimento de grãos, especialmente aquelas semeadas no início da safra. A 
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 normalização climática, coincidindo com o plantio da segunda safra, criou as condições para que fossem 

alcançadas boas produtividades, consolidando a expectativa da maior produção registrada no país, 

sobretudo no milho. 

Ao final, destaque para o crescimento de 35,9% na produção do algodão, equivalente ao volume de 4,1 

milhões de toneladas de caroço de algodão e 2,7 milhões de toneladas de algodão em pluma. No milho 

primeira safra a produção somou 26,2 milhões de toneladas, 2,3% inferior à da safra anterior. Já no milho 

segunda safra a produção se mostrou recorde e totalizou 73,8 milhões de toneladas, com crescimento de 

36,9% sobre a safra de 2017/18. Na cultura de soja, crescimento de 2,1% na área de plantio e redução de 

3,6% na produção, atingindo 115 milhões de toneladas.  

Estimativas para a Safra 2019/20 - De acordo com a Conab – Companhia Nacional de Abastecimento, a 

terceira estimativa da safra 2019/20 de grãos, divulgada em 10 de dezembro de 2019 sinaliza uma 

produção de 246,6 milhões de toneladas, com aumento de 1,9% sobre a safra 2018/19, um novo recorde 

da série histórica. A área semeada mantém a expectativa de crescimento de 1,5% para 64,2 milhões de 

hectares, lembrando que as culturas de segunda e terceira safras, além das de inverno, terão seus 

indicativos atualizados mais adiante, perto do período de cultivo.  

Soja - Para esta cultura, o crescimento esperado é de 2,6% na área plantada em relação à safra passada, e 

uma produção de 121,1 milhões de toneladas. A Conab destaca que as chuvas irregulares registradas no 

início do ciclo, nos estados da região Centro-Oeste e Sudeste, melhoraram a partir do mês de novembro, 

favorecendo o avanço do plantio. Já no Matopiba, que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as 

mudanças climáticas interferiram na evolução da semeadura, mas a perspectiva é que o plantio seja 

realizado dentro do calendário próprio para a região. 

Milho - O milho, primeira safra, deve apresentar crescimento de área de 1,2% totalizando 4,2 milhões de 

hectares. Nesta primeira fase, a estimativa de produção é de 26,3 milhões de toneladas. Com a colheita da 

soja, a partir de janeiro, inicia-se a semeadura da segunda safra de milho, que representa 72% da produção 

total do cereal no país. 

Algodão - A área do algodão, que apresentou grandes aumentos nas últimas duas safras, registra um 

acréscimo de 1,6%, devendo situar-se em 1,6 milhão de hectares. A produção estimada do algodão em 

caroço é de 6,8 milhões de toneladas e a da pluma, de 2,7 milhões de toneladas, similares, a safra anterior. 

Já para o feijão primeira safra, a estimativa é de redução de 1,3% na área em comparação com a 

temporada passada. A cultura perde espaço para a soja e o milho que apresentam melhor rentabilidade. 

Também o trigo que já está com 97% da produção colhida, deve alcançar 5,2 milhões de toneladas e 

redução de 3,9% em relação a 2018. 

A Conab ressalta que “o Brasil é um país de proporções continentais, com uma ampla variedade climática e 

de terrenos, que, graças às técnicas de cultivo implantadas, desde o manejo do solo, passando pela 

tecnologia de sementes e executada com máquinas modernas, além da mão de obra qualificada, torna o 

país com a peculiaridade de poder produzir até três safras de grãos, utilizando a mesma área, e alcançando 

elevados níveis de produtividade”. 

No segmento, destaque para os papéis da SLC Agrícola (SLCE3).  
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 Sucroalcooleiro: A produção de cana-de-açúcar, na safra 2018/19, foi de 620,4 milhões de toneladas, 

apresentando redução de 2,0% em relação à safra anterior. A área colhida ficou em 8,59 milhões de 

hectares, 1,6% menor se comparada à safra 2017/18. Foi à segunda queda consecutiva na área colhida.  

A produtividade média foi de 72.231 kg/ha, valor 0,4% menor que os 72.543 kg/ha obtidos na safra 

2017/18. O clima na Região Nordeste influenciou para uma produtividade maior que na safra passada. A 

região Centro-Sul sofreu com a estiagem no meio do ano, e com as altas temperaturas, o que acelerou a 

maturação e acarretou baixo crescimento e falta de peso dos colmos, influenciando na queda de 

produtividade. O envelhecimento das lavouras, a baixa taxa de renovação e a falta de investimento em 

algumas regiões, têm mantido as médias brasileiras inferiores a 80.000 kg/ha. A introdução da colheita 

mecanizada também exerceu influência na redução da produtividade nas últimas safras, principalmente 

porque as lavouras não estavam sistematizadas para esse tipo de colheita. 

A produção de açúcar atingiu 29,04 milhões de toneladas, com decréscimo de 23,3% ou 8,8 milhões de 

toneladas ao obtido na temporada passada. Já a produção de etanol alcançou 33,14 bilhões de litros, 

incremento de 21,7% ou 6,3 bilhões de litros, crescimento relacionado à menor destinação de ATR para a 

produção de açúcar. 

A produção de etanol anidro, utilizado na mistura com a gasolina, apresentou redução de 13,1%, 

alcançando 9,56 bilhões de litros. No Etanol hidratado, o total produzido atingiu 23,58 bilhões de litros, um 

aumento de 45,2% ou 6,7 bilhões de litros em comparação ao ciclo anterior. 

O Açúcar Total Recuperável (ATR) médio foi de 140,6 kg/t, aumento de 2,8% em relação à safra passada. A 

Região Centro-Sul segue a tendência do país, por ser a maior região produtora, apresentou aumento de 

2,8%, quando comparado à safra 2017/18, sobretudo devido ao clima mais seco no meio do ano. 

Safra 2019/20 – A cana-de-açúcar é considerada uma das grandes alternativas para o setor de 

biocombustíveis devido ao grande potencial na produção de etanol e seus respectivos subprodutos. A 

agroindústria sucroalcooleira nacional, opera numa conjuntura positiva e sustentável. Além da produção de 

etanol e açúcar, as unidades de produção têm buscado aumentar sua eficiência na geração de energia 

elétrica, auxiliando no aumento da oferta e redução dos custos, contribuindo para ampliar a 

sustentabilidade do setor. O Brasil, na condição de maior produtor mundial de cana-de-açúcar, projeta para 

o segmento crescente relevância para o agronegócio brasileiro. O aumento da demanda mundial por 

etanol, aliado às grandes áreas cultiváveis e condições favoráveis, tornam o Brasil um participante na 

comercialização mundial com elevada competitividade. 

A área total de cana-de-açúcar a ser colhida nesta safra deve alcançar 8.481,2 mil hectares, representando 

uma redução de 1,3% em relação à safra anterior. Já a produção de cana-de-açúcar estimada é de 642,7 

milhões de toneladas, apontando para um aumento de 3,6% em relação à safra passada, refletindo à boa 

produtividade dos canaviais que marca atualmente 75,7 toneladas/hectare e aumento de 4,9%. Em 

algumas regiões, os cultivadores estão mudando as áreas de produção para as de renovação, em busca de 

maior produtividade.  

A colheita está praticamente encerrada na Região Centro--Sul. O início da safra na Região Norte/Nordeste, 

na maioria dos estados, aconteceu a partir de agosto e deve se estender até março. Apesar da estiagem em 

dezembro e janeiro, as chuvas posteriores favoreceram o desenvolvimento das lavouras, e as condições 
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 climáticas atuais têm contribuído para uma boa colheita. Dessa forma, a estimativa é de uma produtividade 

melhor que na safra passada, aumentando de 72.234 kg/ha em 2018/19, para 75.783 kg/ha em 2019/20. 

O quadro de suprimento mundial de açúcar em 2019 está previsto apresentar um segundo superávit no 

balanço, porém, menos expressivo que o da temporada passada, apesar de alguns analistas estarem 

prevendo uma maior retração no consumo mundial, a despeito dos preços relativamente baixos em 2018 e 

2019. No Brasil, as expectativas apontam para uma elevação de 3,8% na produção de açúcar, atingindo 

30,14 milhões de toneladas, contra 29,04 milhões, produzidas na temporada 2018/19, fruto do ATR 

destinado à produção de açúcar permanecer praticamente idêntico ao verificado na safra passada. 

A estimativa da produção para o etanol total, que contempla a soma do etanol fabricado a partir da cana-

de-açúcar e também do milho, deverá atingir 35,5 bilhões de litros, apresentando evolução de 7,2% em 

relação à safra passada. A produção de etanol de cana-de-açúcar e milho na Região Centro--Sul registrou 

novo recorde de crescimento na temporada 2019/20, superando em 7,3% os 30,99 bilhões de litros 

produzidos na safra passada, meses antes do final oficial do ciclo atual, que se encerrará em março. A 

elevação nos preços, ocorrendo praticamente desde setembro, pressionado pelo fato de que a região 

caminha para o período da entressafra de cana-de-açúcar, combinado com o consumo do combustível que 

se mantém fortalecido, sugere a continuidade dessa tendência. 

O clima, a idade das lavouras e a forma de colheita influenciam diretamente o ATR – Açúcar Total 

Recuperável. Em adição, a colheita mecanizada ocorre, na maior parte das vezes, sem o uso da prática de 

queima das lavouras, e com isso, uma maior quantidade de impurezas vegetais, como palhas, vai para o 

processo de moagem e acaba por reduzir a eficiência na extração do ATR. Além disso, as palhas criam um 

microclima favorável ao aparecimento de pragas e doenças, que prejudicam a quantidade de açúcar 

recuperável. O ATR médio estimado para esta safra é de 139,4 kg/t, representando aumento de 0,7% em 

relação à safra passada. No setor, destaque para os papéis da São Martinho (SMTO3). 

Alimentos: Com um cenário internacional amplamente favorável, a demanda mundial por proteína animal 

deve crescer 70% até 2050, saindo de uma população de pouco mais de sete bilhões de pessoas e consumo 

per capita de R$ 39 Kg/ano, para 9,6 bilhões de habitantes e crescimento de 85% no consumo de carnes 

para mais de 50 Kg/ano. Dentro dos principais desafios que se colocam, ressalte-se o aumento de 

produtividade e aplicação de tecnologia, que segundo a FAO, será responsável por 70% do aumento de 

produção de alimentos, até 2050.  

Em média, no mundo todo, a produtividade dos animais encontra-se 30% a 40% abaixo do seu potencial 

genético, por conta de condições inadequadas de saúde. De todas as regiões do planeta a América do Sul é 

a que possui as condições naturais mais favoráveis para produzir proteína animal, com qualidade, baixo 

custo e de forma sustentável, demonstrando reais vantagens comparativas em termos mundiais. 

A produção global de carne bovina deverá crescer pouco mais de 1% em 2019, para 63,6 milhões de 

toneladas, principalmente pelos ganhos nos Estados Unidos e na América do Sul, notadamente no Brasil – 

impulsionada pela demanda interna estável e pelo sólido crescimento das exportações para os principais 

mercados asiáticos. As persistentes condições climáticas quentes e secas da Austrália levaram à 

deterioração das condições das pastagens, aos altos preços dos grãos e ao baixo suprimento de água, 

forçando mais gado em confinamento. 
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 As exportações globais em 2019 estão previstas em 10,6 milhões de toneladas, uma vez que os embarques 

do Brasil, da América do Sul e dos Estados Unidos compensarão as quedas da Índia e Austrália (cujos 

esforços de reconstrução de rebanhos se tornaram prioridade em 2019), fornecendo oportunidades para 

os principais exportadores aumentarem sua participação de mercado na crescente demanda global de 

carne bovina. A demanda de carne bovina da China e de Hong Kong continuará forte, à medida que a 

produção doméstica estagnada e as incertezas da doença em proteínas de carne competidoras 

impulsionam o consumo.  

Nos EUA a previsão da produção é de alta de 4% em 2019, para um recorde de 12,7 milhões de toneladas, 

refletindo os recentes aumentos nas safras de bezerros. As estimativas de exportações são de crescimento 

de 3% para 1,5 milhão de toneladas, aproximadamente 12% da produção. As amplas ofertas, preços 

competitivos e a produção em declínio da Austrália estimularam as exportações dos EUA para mercados 

importantes, como Japão, Coreia do Sul, México e Canadá. 

De acordo com a ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas, a 

exportação brasileira de carne bovina deve ser recorde, somando 1,828 milhão de toneladas em 2019, ante 

1,643 milhão em 2018, sendo de 185.344 toneladas em dezembro, o segundo maior volume mensal no 

ano. Os embarques dispararam em 2019 com maior número de frigoríficos habilitados pela China, que tem 

importado mais suprir a menor oferta de carne de porco, em função da peste suína africana, que reduziu 

drasticamente o plantel do país. A receita com exportação do produto pelo Brasil, maior exportador global, 

foi estimada em cerca de US$ 7,45 bilhões. 

Embora a China venha apresentando um crescimento surpreendente nas suas aquisições de carne bovina 

brasileira neste fim de ano, devido, sobretudo ao aumento do número de novas plantas exportadoras 

brasileiras, ela não está sozinha no crescimento das vendas do produto, que promete ficar até acima dos 

10% previstos pelo setor em 2019. Além do apetite da China, países como Rússia, Emirados Árabes, 

Turquia, Filipinas e Uruguai estão mantendo crescimento forte e contínuo nas aquisições do produto. Entre 

janeiro e outubro, as exportações de carne bovina cresceram 11% em volume e 8% em receita, de 1,32 

milhão de toneladas no 10M18 para 1,47 milhão de toneladas nos primeiros 10 meses de 2019. 

Para 2020, estes números podem evoluir mais, com a entrada de novos mercados como a Indonésia e 

alguns países do sudoeste asiático, além da possibilidade de, finalmente, os EUA abrir novamente seu 

mercado para a carne in natura brasileira. O mercado pecuário está mudando rápido e de uma forma que 

pode beneficiar muito os produtores de carne de alta qualidade. Ao mesmo tempo em que passamos por 

um período de ajuste de oferta, com retenção de matrizes, depois de um longo período (2002-2007) com 

abate elevado de fêmeas, é fácil perceber que a demanda segue em crescimento no Brasil e no mundo. 

As previsões indicam que em 2020 o mundo vai comer mais carne de aves, suína, bovina e ovina. Todas as 

carnes vão crescer, puxadas pelo aumento da demanda mundial, em especial países emergentes como 

Brasil, Rússia, China entre outros. Espera-se uma expressiva mudança de posição do Brasil no mercado 

internacional. A relação entre as exportações brasileiras e o comércio mundial indica que, em 2019/2020, 

as vendas de carne bovina representarão 30% do mercado, contra os 25% atuais. A participação da carne 

suína passará de 12% para 14%, e a carne de frango terá 48%, das exportações mundiais ante os 41% 

atuais. Os resultados indicam que o Brasil continuará a manter posição de primeiro exportador mundial de 

carnes bovina e de frango. 
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 De acordo com a CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o preço da carne bovina deve 

continuar em alta em 2020, diante da estimativa de aumento na produção do produto em 22% e maior 

demanda por parte do mercado externo. Este ano a expectativa é que o faturamento da agropecuária seja 

de R$ 669,7 bilhões, uma alta de 9,8% na comparação com o ano anterior. Segundo a entidade, o setor da 

pecuária deve ser o grande responsável por esse crescimento, com destaque para a produção de carne 

bovina. As exportações de carne bovina devem crescer 14% em 2020, com mais de 2,7 milhões de 

toneladas embarcadas. No total, o VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) do produto deve crescer 

22% para R$ 129,1 bilhões. Embora o número faça frente ao aumento da demanda no mercado doméstico, 

as exportações devem manter os preços da carne em alta no Brasil, uma vez que a crise causada pela peste 

suína africana continuará a impulsionar a demanda internacional.  

O valor da arroba bovina deve seguir em alta, em função do aquecimento das exportações e a projeção de 

aumento do consumo per capita em 1,7%. Em 2019 o preço da carne bovina variou de 5% a 26%, devido ao 

aumento das exportações do produto para a China – que cresceram 54% entre 2018 e 2019 -, por uma 

longa estiagem e a retomada do consumo doméstico.  No setor, destaque para a Minerva (BEEF3). 

Carne de frango e suínos: O ano de 2019 fechará em alta para os produtores de aves e suínos no país. 

Depois de três trimestres de forte retomada, os últimos meses de 2019 devem manter o patamar elevado 

na produção e exportação. Isso é o que indica a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O impacto 

na expansão das vendas para o exterior esteve diretamente ligado à crise de peste suína africana que 

assola a Ásia. A crise sanitária no continente resultou na elevação das importações de carnes de frango e 

suínas brasileiras. A entrada da China ampliou em 28% a comercialização de carnes de frango e atualmente 

já respondem por 14% das vendas brasileiras. Em relação à carne suína, o aumento das exportações 

brasileiras para a China foi de 51%. 

Toda a proteína animal terá um mercado excepcional nos próximos anos e o Brasil é uma das reservas da 

produção de alimentos do mundo. Porém, mesmo com a tendência de incremento nas exportações de 

carnes de frango e suína, o consumo interno deve se manter aquecido. Os sinais vindos da China mostram 

que a crise de segurança alimentar deve durar, abrindo espaço para as exportações brasileiras em toda a 

Ásia. 

A expectativa da ABPA é fechar 2019 com aumento de 2,3% na produção de carne de frango, passando de 

12,85 milhões de toneladas, em 2018, para 13,15 milhões de toneladas. Puxadas pela China, as exportações 

devem registrar aumento de 2,4% e alcançar 4,2 milhões de toneladas até o final do ano. O consumo 

interno, da mesma forma, vem crescendo: passará de 41,7 toneladas para 42,6 toneladas – variação de 

2,2%. 

Em receita, as exportações de carne de frango entre janeiro a novembro de 2019 tiveram uma variação 

positiva de 6,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O saldo das exportações subiu de US$ 5,99 

bilhões em 2018, para US$ 6,36 bilhões em 2019. Somente a Ásia é responsável por 34,3% das exportações 

brasileiras. A China desponta como a maior compradora, com 14% do total, seguida pela Arábia Saudita, 

com 11%, e Japão, com 10%. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são, respectivamente, os maiores 

exportadores. 

As projeções para a carne suína são otimistas.  A produção deve ter alta de 1% a 2,5%, podendo superar as 

3,97 milhões de toneladas de 2018 e chegar a 4,1 milhões de toneladas até o final de 2019. Mas a notícia 
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 mais promissora vem das exportações: o ano deve encerrar com alta de 14,5% de carnes embarcadas. O 

principal destino é a China, responsável por 32,7% do volume comercializado. Por outro lado, o consumo 

per capita terá retração de 1% a 2%. 

As exportações geraram US$ 1,4 bilhão em receita, entre janeiro a novembro de 2019, e crescimento de 

27,9%. Os valores superaram US$ 1,1 bilhão comercializado no ano anterior. China segue sendo o principal 

destino e representa 32,7% das vendas para o exterior, seguidos por Hong Kong, com 21,6%, e Chile, com 

6,1%. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná despontam como os maiores exportadores brasileiros. 

Olhando 2020 as perspectivas são ainda melhores, sendo esperado um crescimento na produção de carne 

de frangos entre 4% e 5%. Em volumes, os números podem atingir 13,7 milhões de toneladas. A 

comercialização para o exterior deve chegar um patamar de 4,5 toneladas – o que representaria um 

aumento de 3% a 6%, na medida em que o Brasil tem condições de aumentar as exportações porque conta 

com alojamentos mais preparados a suportar o crescimento. 

O cenário se repete para a produção de carne suína. A produção deve ter elevação e chegar em 4,2 milhões 

de toneladas. As exportações, de acordo com a ABPA, tendem a repetir o desempenho de 2019 e ficar 

entre 15% e 20%.  A expectativa é vender de 850 mil a 900 mil toneladas para o mercado externo em 2020. 

As carnes de porco e de frango também devem ficar mais caras este ano. Segundo as projeções da CNA, a 

demanda de países árabes afetados pela peste suína deve impactar os preços da carne de frango no Brasil 

em 5%, e as exportações de carne suína devem crescer 20%. No setor, destaque para a JBS (JBSS3). 

Nos setores do Agronegócio/Sucroalcooleiro/Alimentos, destacamos as companhias: SLC Agrícola (SLCE3) 

no agronegócio, São Martinho (SMTO3) no segmento sucroalcooleiro, Minerva (BEEF3) e JBS (JBSS3) no 

segmento de alimentos/frigoríficos, e os papéis da M Dias Branco (MDIA3) no setor de alimentos/consumo. 

SLC Agrícola S.A. (SLCE3) – Foco no aumento de produtividade e eficiência: A estratégia da companhia 

contempla os pilares de (i) Alta Eficiência; (ii) Migração para um Modelo de Negócio “Asset Light”; (iii) Foco 

no crescimento em culturas de maior valor agregado; e (iv) a Consolidação das certificações e 

rastreabilidade da produção. A companhia possui um modelo de negócio competitivo e rentável, e que 

apresenta bom potencial de crescimento. Nesse contexto, vem buscando um equilíbrio entre crescimento 

nas culturas de maior valor agregado e incremento da geração de caixa, com foco na melhoria de 

produtividade agrícola, maior eficiência operacional e escala de produção. Como perspectivas para os 

próximos cinco anos a companhia destacou: (1) Aumento de produtividade; (2) Redução de Custos; (3) 

Aumento de área plantada arrendada e da cultura do Algodão; (4) Desenvolvimento do seu banco de terras 

equivalente a 27 mil hectares e (5) a Monetização do portfólio de terras. 

São Martinho (SMTO3): Com base numa estrutura da gestão agrícola diferenciada, a companhia possui um 

dos menores custos de produção de açúcar e etanol do mercado, que a posiciona como benchmark no 

setor. Dentre os seus pilares de geração de valor destacam-se: a valorização das pessoas; sua excelência 

operacional; tecnologia/inovação; importante diferencial de Logística/Comercial e adequada alocação de 

capital. A Safra 2019/20 já foi moída, mas ainda teremos os dois próximos trimestres do ano safra, com a 

continuidade das operações relativas à comercialização dos produtos da companhia. O volume de cana 

processada cresceu 10,7% ante a safra anterior totalizando R$ 22,64 milhões de toneladas e o ATR 

produzido foi 8,5% superior para 2,91 milhões de toneladas. Destaque para o crescimento de 11,5% na 

produção de açúcar e de 6,9% no etanol. 
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 JBS (JBSS3) – Redução de custos, diversificação e eficiência dos processos: Sobre a companhia, 

destacamos sua distribuição geográfica e forte presença no Brasil e nos EUA; sua liderança de mercado e 

escala somado ao crescimento via aquisições. Como estratégia, a redução de custos e maior eficiência 

operacional, o controle de qualidade de seus produtos e a busca por maior transparência. Atentar que a 

BNDESPAR deve vender sua posição de 21,32% na JBS em 2020, aguardando melhor momento do mercado. 

Já o plano da JBS de abrir o capital da JBS Foods Internacional nos EUA, anteriormente descartado, pode ser 

retomado ao longo deste ano, ensejando uma melhor precificação para a companhia, como um todo. 

Minerva S.A. (BEEF3) – Melhora operacional e desalavancagem: As perspectivas para a companhia são 

muito promissoras, neste momento, olhando as exportações para o continente asiático, com destaque para 

a Indonésia e notadamente para a China, que teria permitido empresas estatais chinesas de importarem 

carne bovina proveniente da América do Sul sem aplicação de imposto de importação de 24%. Nesse 

contexto, autoridades brasileiras e do MERCOSUL negociam isenções de impostos para importação com 

autoridades chinesas, que, sendo aprovadas, aumentariam sobremaneira a competitividade da carne 

bovina da América do Sul. Ressalte-se que Nova Zelândia e a Austrália já estão livres de tarifas. A 

companhia continua com sua estratégia de desalavancagem financeira. Ao final de setembro de 2019 sua 

dívida líquida somava R$ 6,1 bilhões equivalente a 3,8x o EBITDA. Observando para 2020 somente um 

crescimento orgânico de suas operações, a Receita Líquida deve alcançar R$ 18,5 bilhões.  Considerando 

uma margem EBITDA de 11%, bastante factível, dado as condições de mercado, o EBITDA deve ultrapassar 

os R$ 2,0 bilhões, fazendo com que a alavancagem venha para 2,8x.  A companhia permanece confiante: 

“os reflexos do surto de Febre Suína Africana, devem continuar beneficiando diretamente os produtores de 

carne bovina da América do Sul”. 

M Dias Branco (MDIA3) – Expansão da liderança de mercado e melhoria da eficiência operacional com 

controle de custos: A companhia segue comprometida em expandir e fortalecer sua posição de liderança 

nos mercados onde atua e em aumentar sua rentabilidade e lucratividade. Para tanto busca a melhoria da 

eficiência operacional e o controle de custos. Como forma de retomar volumes, reduzir custos fixos, e 

aumentar a lucratividade, a M Dias está realizando: (i) a implantação do modelo de precificação 

segmentado por canal de mercado e marcas junto com a reorganização da estrutura comercial; (ii) a 

redução número de colaboradores através de desligamentos e Programa de Demissão Voluntária; e (ii) a 

retomada do crescimento dos volumes na Piraquê. Destaque ainda para o crescimento orgânico e a busca 

por novas aquisições que complementem seu portfólio de produtos e agreguem valor, sustentadas pela sua 

solidez financeira e forte geração de caixa. 

Tabela 2 - Indicadores Financeiros – Agronegócio/Açúcar e Álcool/Alimentos 

Empresa Código Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

JBS JBSS3 35,00 25,80 35,7 8,6 5,1 2,2 5,8

Minerva BEEF3 15,00 12,84 16,8 9,1 6,1 neg. 2,7

M.Diasbranco MDIA3 50,00 38,15 31,1 12,6 8,4 2,2 2,0

Sao Martinho SMTO3 25,00 23,72 5,4 14,6 6,5 2,4 1,7

SLC Agricola SLCE3 27,00 24,80 8,9 17,5 9,8 1,7 2,9

(*) Cot. de fechamento: 30/12/2019  
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Concessões Rodoviárias 

O setor de concessões no Brasil teve um ano de recuperação, após os momentos difíceis de 2018. Em 2019, 

ocorreu uma melhora expressiva no volume do tráfego nas estradas, impactando receita e margens das 

concessionárias. O Índice ABCR, divulgado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, 

mostrou que no acumulado de janeiro a novembro, o tráfego total nas rodovias pedagiadas brasileiras 

cresceu 3,9%. 

A redução da taxa de juros desempenhou durante o ano um papel importante nos resultados das 

empresas, que normalmente são alavancadas em moeda nacional, permitindo a redução dos custos 

financeiros.  O ambiente econômico também foi propicio para novas operações de captação e gestão da 

dívida. 

Os aumentos dos preços dos combustíveis em 2019, em função da alta do petróleo e da desvalorização do 

real, limitaram a expansão do tráfego.  No primeiro semestre do ano, as maiores pressões vieram das 

cotações do petróleo e no segundo a alta do dólar levou a Petrobras a fazer seguidos repasses de preços. 

Contribuiu também para a forte alta das ações do setor, a solução dos problemas levantados pela operação 

Lava Jato.  Em abril, a CCR fechou um acordo de leniência no valor de R$ 750 milhões com o Ministério 

Público Federal no Paraná (MPF-PR).  A Ecorodovias assinou um acordo também com o MPF-PR no valor de 

R$ 400 milhões.  Estes acordos removeram riscos maiores e foram entendidos pelo mercado como 

positivos para as empresas. 

Perspectivas para 2020 

✓ O crescimento do PIB projetado, bem superior a 2019, será um fator fundamental para o aumento do 

tráfego, que se espera expressivo; 

✓ A baixa da taxa de juros traz um impacto positivo para os resultados das empresas do setor no ano; 

✓ As expectativas (Energy Information Administration - Dez/2019) são que o preço médio do petróleo 

caia 5,3% em 2020, comparado ao ano anterior.  Se a taxa de câmbio permanecer estável, isso 

levará uma queda nos preços dos combustíveis no mercado interno, o que impulsionará o tráfego 

rodoviário; 

✓ O setor será agitado por um grande número de leilões de concessões. Isso deve demandar uma 

necessidade adicional de capital das grandes concessionárias, que podem inclusive usar o mercado 

de ações; 

✓ Uma deterioração da economia nacional é o maior risco para o setor.  Outra grande greve de 

caminhoneiros, pode também impactar negativamente o setor durante 2020. 

Ecorodovias (ECOR3) - O ano de 2019 foi de recuperação para o setor, com os números e a evolução da 

ação mostrando isso.  Até setembro, a Ecorodovias mostrou números de tráfego com aumento de 15,1%, 

principalmente em função do início da cobrança de pedágio nas concessões adquiridas recentemente pela 

empresa (Eco135 e Eco050).  A adição de novas concessões permitiu uma expressiva elevação da receita 
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 (+13,0%), mas como é natural nestes processos, impactou negativamente o retorno (-3,5 pontos 

percentuais na margem EBITDA).  Os investimentos nas novas concessões também impactaram a dívida, 

que cresceu 47,0% nos doze meses anteriores a setembro/19.  Mesmo com os melhores números da 

operação, a Ecorodovias sofreu um prejuízo de R$ 265 milhões nos três primeiros trimestres de 2019.  Isso 

ocorreu pela contabilização de perdas no valor de R$ 466,8 milhões, sendo R$ 400,0 milhões referentes ao 

Acordo de Leniência e R$ 66,8 milhões ao Acordo com ex-executivos Colaboradores.  Sem isso, o lucro seria 

de R$ 199 milhões, 35,9% menor que no mesmo período de 2018. 

Perspectivas para a Ecorodovias em 2020: 

✓ O forte crescimento do tráfego no 3T19, comparado ao trimestre anterior (21,4% sem considerar as 

novas concessões adquiridas), é um excelente indicador da recuperação da economia, cujos efeitos 

devem continuar em 2020; 

✓ A empresa realizou três aquisições nos últimos meses (Eco050, Eco135 e Ecovias do Serrado), que 

acrescentaram 1,2 mil quilômetros às rodovias administradas.  Com isso, a receita terá uma forte 

elevação; 

✓ Os investimentos devem continuar elevados, com foram em 2019, devido às obras nas novas 

concessões; 

✓ A dívida da Ecorodovias vem crescendo principalmente pelo aumento dos investimentos com as 

novas concessões.  Dessa forma, ao final do 3T19 a empresa apresentava uma relação dívida 

líquida/EBITDA de 3,3x, que limita sua capacidade de investimento; 

✓ Com a dívida elevada, vemos como pouco provável que a Ecorodovias adquira novas concessões em 

2020, a não ser que a empresa promova uma capitalização, que pode ser com o lançamento de 

ações. 

Nossa recomendação para ECOR3 é de Compra com Preço Justo de R$ 15,50 por ação. 

Tabela 3 - Indicadores Financeiros Concessões Rodoviárias 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Ecorodovias ECOR3 15,50 16,30 -4,9 25,7 6,3 13,9 1,9%

(*) Cotação de Fechamento: 30/12/2019

Empresa Código

 

 

Consumo e Varejo 

Em 2019, o setor de comércio e varejo teve um desempenho acima das expectativas. Embora ainda 

carregando o peso de uma taxa de desemprego elevada, o setor refletiu a melhora nos indicadores 

macroeconômicos com inflação baixa e estável, redução importante na taxa básica de juros Selic – o que, se 

não teve impacto direto nos juros do crediário, pelo menos criou uma expectativa positiva -, liberação de 

recursos do FGTS com injeção de uma massa expressiva de recursos na economia no final do ano e uma 

mudança na postura das empresas no sentido de fidelizar os consumidores.  
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 A melhora da economia brasileira e a competição estabelecida no setor vêm proporcionando o resgate da 

confiança do consumidor que passou disponibilizar de mais recursos para consumo a partir da redução do 

endividamento das famílias e dos citados recursos liberados pelo governo na reta final de 2019. O resultado 

disto foi um Black Friday acima das expectativas das principais empresas do setor, sobretudo as listadas na 

B3 que divulgaram resultados bastante animadores.  

Para atender as mudanças do mercado numa escala mundial, o setor de consumo e varejo vem passando 

por uma transformação significativa nos últimos anos, no seu formato de vendas e atendimento aos 

consumidores. O maior exemplo é o crescimento exponencial observado no ecommerce e no marketplace, 

estabelecendo um divisor de águas no setor. Ou seja, grandes empresas que não adotarem estas 

plataformas como prioridade para os seus negócios ficarão à margem do mercado.  Estas mudanças vêm 

exigindo investimentos substanciais em tecnologia.  

Perspectivas para 2020 

O setor deverá continuar se beneficiando da retomada da economia, que ainda está no início de um ciclo 

de crescimento. As companhias do setor vêm realizando investimentos para o crescimento orgânico, mas 

com foco principalmente na transformação digital. Os dados mais recentes do setor mostram que as 

vendas presenciais seguem crescendo mesmo com o forte crescimento das vendas digitais. Com isso, a 

logística, rapidez na entrega e a criação de novos canais de entrega para facilitar a vida dos consumidores, 

passou a ser um fator fundamental na competição do setor.  

Os números do e-commerce mostram um crescimento expressivo. Somente no 1º semestre de 2019 o 

crescimento foi de 16%. Projeta-se para final do ano um crescimento de 23% nessa categoria, segundo a 

ANCOM. Em 2019, as vendas no natal tiveram melhor resultado desde 2014, fazendo o faturamento do 

setor varejista, saltar para 7,5% em 2019, superando a expectativa de alta de 5%, segundo Alshop. Este 

movimento beneficiou não só o setor de shopping centers, mas principalmente o digital e o varejo de rua.  

Arezzo (ARZZ3) – A companhia encerrou os 9M19 com crescimento de receita bruta das marcas (Arezzo, 

Schutz, Anacapri, Alexandre Birman) dando destaque também para as marcas menores (Fiever e Alme). No 

início de outubro, a Arezzo&Co assinou contrato para se tornar a distribuidora exclusiva da marca Vans® no 

Brasil. Este foi o primeiro passo visando à complementação do portfolio de marcas próprias da Companhia 

no país. A Vans passou a ser a 7a marca da companhia. A Vans adicionará os novos segmentos (infantil e 

masculino) além de vestuário, trazendo novos desafios e consolidando sua posição de ‘’House of Brands”. O 

Marketing digital é o caminho para conectar as marcas ao consumidor através de plataforma digital que 

está sendo melhorada. Hoje em dia o processo de troca e devolução ainda é uma ‘’pedra no sapato’’ da 

Arrezzo&Co, mas consciente disso, a empresa diz estar trabalhando e pretende, em fevereiro, trazer uma 

nova plataforma, modernizando e facilitando a vida do cliente. 

Principais destaques:  

✓ A operação internacional teve um avanço importante em 2019 representando cerca de 5% do 

faturamento da Arrezzo&Co, onde passou por vários ajustes ao longo dos últimos anos. Foi 

aberto em 2019 um showroom em Milão visando aumentar a penetração no mercado europeu. 
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✓ A empresa considera crescer nos próximos anos das seguintes maneiras: a) criação interna de 

marcas; b) investimento em marcas novas (startups com alto potencial de crescimento), para 

nichos específicos, e; c) por aquisição de marcas que possam agregar novos consumidores.  

✓ A Arezzo prevê a abertura de 75 a 80 lojas em 2020, das quais a grande maioria no modelo de 

franquia, principalmente Anacapri e Arezzo light. Somente 3 lojas próprias deverão ser 

inauguradas.  

✓ A empresa mostrou aumento relevante da penetração das iniciativas de omnicanalidade entre 

as lojas, alavancado principalmente pelo forte crescimento do e-commerce. O crescimento do 

Web Commerce foi de 27,6%, passando a representar 11,9% do faturamento no mercado 

interno; 

✓  No 3T19, o lucro líquido foi de R$ 41,1 milhões (margem líquida de 9,3%) com crescimento de 

2,3%.  

A Arezzo atual em um nicho diferenciado do mercado de calçados para o público feminino e sua 

diversidade de marcas voltadas permite uma flexibilidade na colocação de coleções durante o ano. Além 

disso, o fato de a empresa estar aumentando seu foco no segmento de franquias permite a continuidade 

do crescimento sem a mesma relação de custos e despesas. Outro ponto forte da empresa é a 

internacionalização de seus negócios, marcando presença nos Estados Unidos onde já se observa um 

começo promissor naquele mercado.    

Magazine Luiza (MGLU3) – A companhia deu sequência à digitalização e unificação dos canais on e off-line 

no ano de 2019 de forma bem-sucedida.  O Magazine Luiz saiu à frente das empresas de varejo na corrida 

da digitalização e vem capturando os benefícios desta decisão. O sucesso com seu aplicativo e plataformas 

de e-commerce e marketplace, somado a um eficiente sistema de logística, levou outras grandes empresas 

de varejo a uma aceleração dos investimentos em tecnologia num mercado bastante competitivo. Em 

2019, após uma disputa com a Centauro, o Magazine Luiza anunciou a aquisição da Netshoes, agregando 

uma base de 6 milhões de clientes cadastrados à sua plataforma, num novo segmento de mercado para o 

Magalu. 

Segundo a companhia, o foco segue na agilidade da entrega. O desenvolvimento do Supper App também 

foi uma das iniciativas importantes na estratégia da empresa, o que tem refletindo em ganho 

consistentemente de participação de mercado. As vendas digitais continuam a ser um poderoso motor de 

crescimento. Foco no cliente é o lema da companhia. 

Principais destaques:  

✓ Em 2019, o Magalu manteve o foco no crescimento exponencial, alimentando a plataforma 

digital multicanal, mesmo que para isso abra mão de margem. São 23,5 milhões de pessoas na 

base de clientes ativos, um crescimento de 44% em relação ao mesmo período do ano passado, 

com expansão em todos os canais. 

✓ O app do Magalu passou a ser um Superapp, com a inclusão dos aplicativos da Netshoes, Zattini 

e Época Cosméticos. Ao final do trimestre, registraram 14 milhões de usuários ativos mensais no 

Superapp Magalu. Será lançada uma nova empresa de serviço de meio de pagamento (Magalu 

Pay). 
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✓ Duas inovações do Magalu as a Service foram lançadas: o iPDV e o Magalu Tax. Esses aplicativos, 

desenvolvidos para o uso intuitivo, permitirão que pequenas e médias empresas cadastrem e 

vendam seus produtos no marketplace, controlem estoques, emitam notas fiscais e recolham os 

impostos devidos. 

✓ A Logbee, startup de tecnologia em logística adquirida pelo Magalu em 2018, está presente em 

120 cidades e realiza entregas em até um dia para mais de 40 cidades, incluindo 6 capitais. 

✓ A carteira de crédito (Luizacred) atingiu mais de 10 bilhões de reais no final de setembro, 

expansão de 42% na comparação anual. A base do Cartão Luiza avançou 23%, alcançando 5 

milhões de portadores no final do terceiro trimestre.  

✓ A empresa encerrou 2019, bem capitalizada após a emissão de ações realizada no 2º semestre 

do ano. A posição de caixa confortável e a geração de caixa que vem apresentando sustentarão 

sue projetos de expansão nos próximos períodos.  

A ação do Magazine Luiza foi o principal destaque no Ibovespa nos últimos anos, reflexo da grande 

transformação por que passou a empresa, atraindo novos investidores, principalmente estrangeiros. Em 

consequência seus múltiplos ficaram bastante elevados em relação à media do mercado. Acreditamos no 

crescimento da empresa, mas não estamos recomendando a ação neste momento, após ter superado 

nossas expectativas.  

Lojas Renner (LREN3) – A companhia seguiu entregando bons resultados até setembro19, muito além dos 

concorrentes do setor de moda no Brasil. A receita líquida de vendas de mercadorias nos 9M19 cresceu 

14,5% em base anual, enquanto o setor evoluiu apenas 0,5%, segundo o IBGE. Este desempenho foi 

impulsionado não apenas pelas vendas no varejo, mas principalmente pelo aumento na receita de produtos 

financeiros (+26,7%). A empresa registrou crescimento de 9,9% nas vendas mesmas lojas ante 5,1% nos 

9M18. Destaque positivo para o endividamento liquido que vem reduzindo desde 2015, tomando a base 

comparativa de setembro de cada ano, passando de R$ 1,32 bilhão em 2015 para R$ 659,5 milhões em 

2015, com uma alavancagem de 0,35x o EBITDA de 12 meses. Bastante confortável. Mantemos visão 

positiva para o setor e para a empresa no próximo ano. 

Principais destaques:  

✓ Segue apresentando ganho de market share e se destacando em relação aos seus pares.  Nos 

últimos doze meses a empresa realizou abertura de 40 lojas de todas as marcas. 

✓ Durante o 3T19 as vendas seguiram em ritmo favorável, com aumento no fluxo de clientes, o 

que resultou em crescimento de Vendas em Mesmas Lojas de 8,3%. Destaque para a gestão 

comercial e boa qualidade dos estoques.  Com melhor alocação de recursos na operação 

comercial e menor necessidade de capital de giro a empresa conseguiu aumentar a geração de 

caixa.  

✓ Segundo a empresa, a boa gestão comercial, ao longo do 3T19, combinada com a qualidade dos 

estoques, compensou o efeito negativo do câmbio contratado para os produtos importados e 

permitiu a estabilidade na margem bruta em relação ao 3T18. 



 

23 
 

09 de janeiro de 2020 

 
✓ Ao final do mês de setembro, a Companhia totalizava 31,9 milhões de cartões emitidos, que 

representaram 44,3% das vendas de mercadorias do 3T19, ante 45,2% no mesmo trimestre do 

ano anterior. A menor participação refere-se, principalmente, ao comportamento do cliente, 

mais atento quanto ao parcelamento de compras com juros. 

✓ Início da construção do novo CD em São Paulo totalmente automatizado e preparado para 

atender a operação omnichannel. Será construído no modelo built to suit e tem previsão de 

início de operação em 2022.  

Vivara (VIVA3) – A Vivara abriu capital recentemente na bolsa com ótimos números de vendas, estratégia 

de marketing e eficiência fabril, mostrando boa rentabilidade. Líder no segmento de joias, pretende 

expandir suas lojas e desenvolver uma nova marca para um novo público. Os principais pontos que nos 

fazem ver valor na companha são: grande barreira de entrada, marca forte, possibilidade de crescimento 

com uma nova marca, modelo de negócio integralizado, expansão junto com a retomada da economia, 

integração de lojas físicas e canal digital.  

Principais destaques:  

✓ O modelo de negócio é verticalmente integrado desde a criação e design das peças até a sua 

distribuição, garantindo controle e qualidade sobre todo o processo produtivo e redução do 

ciclo de Pesquisa e Desenvolvimento dos produtos. 

✓ A empresa pretende inaugurar novas lojas físicas, reformar lojas físicas atuais e aumentar ainda 

mais a capilaridade no território nacional. Avaliar oportunidades de aquisições e parcerias 

estratégicas complementares nos segmentos de atuação. 

✓ O crescimento de 9% em 12 meses na receita líquida foi impulsionado pela abertura de 11 

pontos de venda e SSS de 8,5%. Incluindo lojas físicas, e-commerce e televendas. O e-commerce 

avançou 26% alcançando participação de 7,5% nas vendas totais com aumento no fluxo de 

clientes e no número de pedidos. O que sinaliza crescimento de forma saudável. 

✓ No trimestre, a Vivara inaugurou 6 lojas Vivara e 5 quiosques que entre conversões e 

fechamentos, totalizam 240 lojas no período. 

Vai Varejo (VVAR3) – A companhia realizou uma série de mudança após a saída do GPA de seu controle 

acionário. Estamos confiantes na virada da companhia frente às novas iniciativas e equipe de diretoria. 

Foram feitas renegociações de contratos comerciais com fornecedores, movimento de motivação dos 

vendedores com incentivo de vendas, progressão de carreira para funcionários, associada a uma forte 

venda no canal online. Mesmo que essa ‘’virada’’ possa ser lenta, acreditamos que em 2020 a Via varejo 

apresentará boa evolução frente ao que foi feito nos últimos anos, aproveitando bem o potencial e know-

how de suas marcas e forte número de vendas, juntamente com a recuperação da economia.  

Principais destaques:  

✓  Sucesso na Black Friday com vendas de R$ 1,1 bilhão em um dia (15x as vendas em um dia 

normal) e 48% das vendas realizadas online. Foram destacados outros resultados da BF como o 

Retira Rápido em 100% das lojas. 
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✓ A empresa possui atualmente 87 milhões de pessoas na sua base de cadastro, dos quais 22 

milhões são ativos (compraram nos últimos 12 meses), 5 milhões usaram cartão de crédito nos 

últimos 12 meses.  

✓ Hoje a Casas Bahia possui 1.071 lojas físicas, 26 CDs, 1,1 milhão de entregas/mês em 5563 

municípios com 10% de redução no custo da entrega. Casas Bahia é o 2º aplicativo mais baixado. 

✓ Agilidade nas entregas: 28% em até 24 horas e pretendem chegar em 40%. Outros 47% das 

entregas em até 48 horas e pretendem chegar em 60%. Evolução da plataforma, inteligência 

aplicada e novos negócios digitais. 

✓ Guidance para 2020: Está prevista a abertura de 70 a 90 lojas nas regiões Norte e Nordeste com 

os investimentos podendo chegar a R$ 800 milhões e reformas e expansão de lojas em 2020. A 

expectativa é de crescimento de dois dígitos nas e a margem EBITDA esperada fica entre 5,0% a 

7,0%. Além disso a Via Varejo projeta voltar a gerar caixa. 

Tabela 4 - Indicadores Financeiros – Comércio e Varejo 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Arezzo ARZZ3 65,00 64,00 1,6 25,5 17,6 7,1 2,5

Lojas Renner LREN3 56,00 56,19 -0,3 31,5 19,0 8,2 1,9

Magazine Luiza MGLU3 46,00 47,66 -3,5 100,0 45,3 12,0 0,3

Via Varejo VVAR3 12,00 11,17 7,4 9,5 10,8 2,0 2,5

Vivara VIVA3 30,00 29,12 3,0 26,5 22,4 6,1 1,2

(*) Cotação de fechamento: 

Empresa Código

30/12/2019  

 

Construção Civil  

O setor da construção civil vem de um ciclo de queda desde 2014, com aprofundamento da recessão na 

economia, juros elevados, aumento do desemprego inadimplência e restrições ao crédito. Conforme os 

dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança – Abecip, o volume de 

unidades financiadas (construção e aquisição) caiu de 538,3 mil unidades em 2014 para 228,4 mil unidades 

em 2018, redução de 57,6%. Em valores, a redução foi de 4*9,1%, de R$ 112,9 bilhões para R$ 57,4 bilhões.  

A drástica redução na demanda por imóveis e o elevado volume de distratos e cancelamentos nos 

principais segmentos do setor imobiliário levou a uma queda expressiva nos lançamentos, penalizando toda 

a cadeia do setor, mesmo as empresas focadas na baixa renda, (Minha Casa Minha Vida). Os resultados das 

incorporadoras listadas em bolsas mostraram redução significativa nas margens, em alguns casos, 

mostrando prejuízo bruto e elevação do endividamento, para suportar o carregamento dos elevados 

estoques de imóveis prontos. Na busca da solução para estes problemas, as empresas reduziram suas 

atividades, focando principalmente na realização dos estoques, muitas vezes com descontos e perdas de 

margens.  

Em 2019, com a posse do novo governo, veio a expectativa de mudanças na economia, acompanhada da 

adoção de uma política de juros declinantes e controle sobre a taxa de inflação. Com esse cenário, apesar 

da elevada taxa de desemprego, algumas mudanças de comportamento passaram a ser observadas no 
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 setor. As empresas, que já vinham buscando reduzir os elevados estoques de imóveis prontos, passaram a 

desovar estes estoques e aproveitando o momento de juros mais baixos para a reestruturação de suas 

dívidas, em muitos casos, alongando o perfil das dívidas com custo financeiro mais baixo.  

Os números mais recentes do setor mostram que 2019 foi um ano favorável para a construção civil, com o 

início da retomada de lançamentos e boa velocidade de vendas. A curva dos distratos vem declinando nos 

últimos trimestres e os repasses de imóveis concluídos também mostram que a construção civil começa e 

entrar nos eixos novamente.  

Os dados divulgados no dia 30/12/19 pela Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e 

Poupança (Abecip) mostram que o crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE) alcançou R$ 7,78 bilhões em novembro, melhor resultado mensal desde maio de 2015. 

Em comparação com o mesmo mês de 2018, o crescimento dos valores foi de 59,6%. No acumulado do ano 

os números são igualmente expressivos quando comparado ao mesmo período de 2018, explicado pela 

crise que afetou o setor.  

Contudo não se deve esperar um novo ciclo de euforia. A experiência do passado foi danosa para o setor 

que tem um ciclo operacional e financeiro longo e, portanto, muito exposto a indicadores 

macroeconômicos e à capacidade de pagamento dos compradores, muitas vezes comprometida pelas 

condições de negociação dos imóveis.   

Perspectivas para 2020:  

✓ Do lado da operação, a expectativa é a retomada dos lançamentos com boa velocidade de 

vendas, redução nos estoques performados e melhora nos repasses de imóveis; 

✓ O momento de juros mais baixos já trouxe impacto sobre as linhas de crédito para o 

financiamento imobiliário em algumas das principais instituições financeiras, ainda que com 

algumas restrições ao seu acesso. A melhora no crédito acompanhada da expectativa de 

melhora no mercado de trabalho deverá trazer de volta uma demanda mais consistente para o 

setor; 

✓ Dados recentes do setor indicam uma recuperação nos preços dos imóveis para as classes mais 

altas. Em muitos casos, o mercado ajustou preços para baixo em função da fraca demanda e dos 

estoques elevados e eventuais reajustes serão avaliados conforme velocidade de retomada do 

mercado.  

✓ As incorporadoras buscam novas tecnologias e métodos construtivos mais eficientes para 

compensar o peso dos custos e despesas operacionais. Contudo, não enxergamos ainda espaço 

para uma recuperação nas margens operacionais. O impacto mais importante a ser notado nos 

resultados das empresas deverá vir da menor pressão do custo financeiro.  

Neste contexto, enxergamos oportunidade de investimento nas ações de companhias que apresentam 

preencham requisitos como: boa gestão, eficiência do modelo construtivo, histórico com capacidade de 

execução e entrega dentro do cronograma estabelecido, força comercial e baixa exposição ao risco 

financeiro. Destacamos a seguir algumas empresas do setor que podem continuar sendo boas alternativas 

de investimento para médio prazo.  



 

26 
 

09 de janeiro de 2020 

 Cyrela Realty (CYRE3):  Os efeitos da crise na economia brasileira e no setor levaram a companhia a uma 

redução substancial no VGV lançado e nas vendas contratadas nos anos de 2015 a 2017. Somado a isso, os 

estoques de produtos, que atingiram seu pico em valor no ano de 2014, passaram a reduzir nos anos 

seguintes. Mesmo assim a empresa ainda carrega um volume expressivo de unidades até setembro de 

2019.  Os números de 2018 já mostraram uma melhora em relação a 2017, que foi uma base muito fraca. 

Contudo, já foi possível enxergar uma recuperação nos negócios em 2019.  

Principais destaques:  

✓  Em 2018 houve uma retomada no número de projetos lançados de 39 em 2017 para 60 em 

2018.  O VGV lançado (% Cyrela) somou R$ 3,44 bilhões (+58,7%) e as vendas contratadas 

cresceram 48,1% de 2,36 bilhões para R$ 3,50 bilhões.  

✓ Nos 9 meses de 2019, a recuperação dos negócios da empresa foi confirmada com evolução 

expressiva no VGV lançado e nas vendas realizadas, com destaque para a melhora na velocidade 

de vendas com o indicador de Vendas sobre Oferta (VSO) de 12 meses de 54,8%. 

✓ É importante destacar ainda realização de estoque pronto, tirando o peso de carregamento 

destes imóveis e o aumento no volume de entregas de unidades no período.  

✓ A Cyrela encerrou o 3T19 com baixo endividamento (dívida liquida de R$ 696 milhões) 

equivalente a 12,7% do patrimônio liquido e com uma concentração de 79% no longo prazo. 

Estes números mostram uma posição confortável da empresa para capturar os benefícios da 

recuperação do setor imobiliário, esperada para 2020.  

EZtec (EZTC3):  Com uma gestão conhecida pela sua disciplina financeira e operacional desde a abertura de 

seu capital em 2007, a Eztec passou quase todos estes anos com caixa líquido positivo e numa situação 

bastante confortável e suficiente para enfrentar o momento mais intenso da crise dos últimos anos. Com 

um mix de negócios nos segmentos residencial e corporativo a companhia operou com margens 

operacionais bem superiores às demais empresas do setor, assumindo uma posição confortável para 

enfrentar o momento mais difícil do setor. Mesmo assim, seus resultados de 2018 mostraram que 

nenhuma da incorporação passou ilesa da crise.  

Em 2019, a Eztec voltou a realizar lançamentos de empreendimentos com boa aceitação no mercado, 

lembrando que sua atuação está concentrada na cidade de São Paulo, onde possui um banco de terrenos 

de boa qualidade e potencial de lançamento de empreendimentos diferenciados. A retomada da demanda 

do mercado já levou a empresa a revisar para cima seu guidance de lançamentos em 2019 de R$ 1,0 bilhão 

para R$ 1,5 bilhão. 

Principais destaques:  

✓ Histórico de eficiência no processo construtivo com engenharia própria e prazo de entrega de 

obras dentro do planejado. A Eztec não possui obras em atraso, um diferencial fundamental 

para garantir a rentabilidade dos projetos.  

✓ Sua empresa de vendas responde por grande parte dos negócios realizados, reduzindo despesas 

e deixando margem dentro de casa.  
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✓ A Eztec usa suas disponibilidades de caixa para aquisição de terrenos à vista, com melhor 

margem de negociação, com impacto na taxa de retorno dos projetos. Esta mesma dinâmica 

não é praticada por outras empresas do setor, que usam a permuta física ou financeira para a 

negociação de terrenos.  

✓ Os lançamentos mais recentes mostram boa velocidade de vendas, um indicador importante 

para a mensuração dos resultados futuros da companhia.  

✓ A volta de lançamentos corporativos de alto padrão deverá trazer contribuição relevante para os 

resultados futuros da companhia.  

Direcional Engenharia (DIRR3): Mesmo com atuação concentrada no segmento de baixa renda e com 

condições de crédito diferenciadas pelos juros mais baixos, a empresa teve seus resultados fortemente 

impactados em 2017, chegando a registrar margem bruta negativa no 4º trimestre do ano. Em 2018, houve 

um inicio de reversão deste cenário com a retomada de lançamentos e do nível de vendas, evidenciando os 

mesmos fatores comentados para outras empresas do setor. No caso da Direcional, o fato de sua atuação 

estar concentrada nos segmentos de baixa renda (MCMV) os números de crescimento foram mais 

expressivos.  

Principais destaques:  

✓  A continuidade da melhora dos fundamentos macroeconômicos, com destaque para a redução 

das taxas de juros e aumento da disponibilidade de crédito aos clientes e a esperada redução na 

taxa de desemprego deverão impulsionar os negócios da empresa. A Direcional conta com um 

banco de terrenos com potencial de desenvolvimento de 124,5 mil unidades, equivalentes a R$ 

21 bilhões (R$ 19 bilhões a parte da Direcional). 

✓ As taxas de juros para o financiamento aos clientes sofreram significativa redução, chegando a 

patamares mínimos históricos de até 6,75%, menores inclusive que as taxas da Faixa 3 do 

MCMV atualmente em 8,16%. 

✓ Ao longo dos últimos trimestres a Direcional apresentou crescimento consistente nas principais 

métricas operacionais e financeiras, com destaque para vendas, receita e lucro bruto. A empresa 

acelerou a estruturação da operação para aumentar o volume de lançamentos e atender os 

clientes com renda entre R$ 5,0 mil e R$ 10 mil, inclusive fora do programa MCMV. 

✓  No final do 3T19 o índice de alavancagem da empresa era de apenas 4% (Dívida Líquida sobre 

Patrimônio Líquido), índice 3 p.p inferior ao trimestre anterior. Este panorama deixa a empresa 

numa condição favorável para capturar a volta do crescimento do setor. Os distratos ainda 

pesam sobre a empresa (20% das vendas brutas), embora em redução nos últimos trimestres.  

 

MRV Engenharia (MRVE3) – A companhia realizou uma mudança relevante no seu portfólio de produtos, 

visando capturar as novas oportunidades de negócios e produtos diferenciados para diferentes 

customizados a diferentes clientes. O banco de terrenos no final do 3T19 era de R$ 50,1 bilhões suficiente 

para 312,98 mil unidades em 162 cidades. A empresa lançou as seguintes linhas de produtos: Linhas: Eco, 
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 Bio, Premium e Garden. A empresa ressalta sua forte presença geográfica e a capacidade de atender o 

crescimento da demanda do mercado.  

As perspectivas da empresa para 2020 são bastante positivas, considerando que a melhora na economia irá 

favorecer diretamente as companhias mais bem estruturadas para o atendimento à demanda do setor.  

Principais destaques:  

✓ Os números dos 9M19 mostram uma sensível melhora nos dados operacionais e no financeiro. 

No caso da MRR é importante citar a diversificação de produtos com foco em segmentos 

específicos e o uso de métodos construtivos mais eficientes e automatizados, que a empresa 

chama de primarização da mão de obra e a substituição de terceirizados por mão de obra 

própria.  Com isso a empresa ganha em eficiência e velocidade de construção.  

✓ No 3T19 as empresas do setor voltadas para o Minha Casa Minha Vida sofreram uma 

paralisação nas contratações de financiamentos à construção e nos repasses de financiamentos, 

devido à falta de recursos da União que deve cobrir 10% dos recursos, sendo os 90% 

depositados pelo FGTS. Esta regra mudou e a União não mais será obrigada a participar dos 

subsídios. A paralisação nos repasses pesou sobre o caixa da empresa, com queima de caixa de 

R$ 200 milhões no 3T19.  

✓ A empresa conseguiu um aumento nos preços médios de venda a partir de uma alteração no 

mix de produtos, com lançamentos em regiões metropolitanas onde os preços são mais altos.  

 

Tabela 5 - Indicadores Financeiros – Construção Civil 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Cyrela CYRE3 30,00 29,69 1,0 21,4 16,1 2,6 4,7

Direcional Engenharia DIRR3 17,00 15,00 13,3 13,0 9,0 1,7 5,4

EZTec EZTC3 52,00 51,90 0,2 31,0 32,6 3,2 1,2

MRV Engenharia MRVE3 23,00 21,55 6,7 13,5 10,2 1,1 4,1

(*) Cotação de fechamento: 

Empresa Código

30/12/2019  

 

Educação 

O setor de educação continuou enfrentando dificuldades em 2019, ainda refletindo o alto nível de 

desemprego e a lenta recuperação da economia, contribuindo para pressionar os indicadores de evasão. 

Com isso, as empresas tiveram que se adaptar ao quadro de dificuldades através da adequação das 

modalidades de ensino ofertadas e facilidades nas mensalidades visando primeiramente a retenção de 

alunos.   

No entanto, não foram somente estes os problemas do setor em 2019. A educação, sempre citada nas 

campanhas políticas como um dos pilares do país, teve seu desempenho afetado pela atuação desastrosa 
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 de seus ministros. A pasta da Educação, teve dois ministros. O ano começou com o colombiano Ricardo 

Vélez Rodríguez como ministro da Educação, que durou 97 dias na direção do Ministério da Educação. 

O atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou ao MEC depois da saída de Vélez. A primeira 

medida de impacto de Weintraub à frente do MEC foi anunciar o bloqueio de 30% dos recursos das 

universidades federais. Do lado do governo falou-se em contingenciamento de despesas e verificação de 

exageros e mal uso de verbas. Na realidade, o bloqueio acabou afetando todas as universidades e institutos 

federais, além de programas do ensino infantil à pós-graduação. Os recursos das universidades só foram 

desbloqueados em outubro, quando algumas instituições já haviam ficado até sem energia por falta de 

pagamento e cogitavam entrar em greve.  

Para liberar os recursos para as universidades e institutos federais, o MEC (Ministério da Educação) 

bloqueou recursos de áreas como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e a Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).  

O Fies é o programa do governo federal que financia cursos de graduação em instituições privadas de 

ensino. A Capes, que chegou a anunciar o corte de 10 mil bolsas neste ano como reflexo dos bloqueios 

orçamentários pelo MEC, teve um congelamento de R$ 120 milhões. Desse valor, R$ 60 milhões foram 

bloqueados da concessão de bolsas de estudos no ensino superior. Outros R$ 40 milhões foram congelados 

da concessão de bolsas de apoio à educação básica.  

Do lado do MEC, foi anunciado que o corte de 30% teria impacto de apenas 3,4% no orçamento total das 

universidades federais. O orçamento previsto para 2019 era de R$ 49,6 bilhões, dos quais 85,34% são 

despesas com pessoal, mas que o bloqueio não contemplava despesas com salários de professores, outros 

servidores, inativos e pensionistas, benefícios, assistência estudantil, emendas parlamentares impositivas e 

receitas próprias.  

Além dos problemas na esfera pública, as instituições de ensino privadas tiveram que conviver com a 

prologada crise no mercado de trabalho e baixa renda das famílias. Num ambiente recessivo, um dos 

primeiros cortes de despesas acontece na educação. Mesmo com a necessária flexibilização das instituições 

no intuito de retenção de alunos, a quantidade de alunos matriculados versus potenciais novos alunos, foi 

marcante no ano.  

Perspectivas para 2020 

Para 2020 não são esperadas grandes mudanças no setor. Os problemas estruturais permanecem e a 

solução não vem do imediatismo. Ou seja, as instituições necessitam de alunos para sobreviver, os alunos 

precisam ter capacidade de pagamento para se manterem matriculados ou acessar as escolas. Embora os 

estudantes tenham acesso a um leque de ofertas de financiamento aos estudos através dos diversos 

programas criados, mesmo assim, em muitos casos, a capacidade de pagamento não resiste, provocando 

evasão nas escolas. O EAD, modalidade de ensino mais barato, registra maior taxa de crescimento, mas não 

sustenta toda a estrutura necessária para um portfólio de cursos oferecidos pelas instituições de ensino.  

Cogna (COGN3) – A companhia mudou sua razão social de Kroton (KROT3) para Cogna (COGN3). No seu 

evento Investor Day em outubro, a administração apresentou a nova estrutura da companhia, com o 

lançamento de novas marcas e a criação de um novo conceito de gestão de suas atividades. Nasceu a 
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 COGNA posicionando-se como uma collection of companies (holding) atuando em diferentes verticais 

dentro do setor educacional que englobam um mercado endereçável total de R$ 174 bilhões. 

Ao final do 3T19, a Cogna contava com 865,7 mil alunos no Ensino Superior (Graduação e Pós-Graduação), 

considerando as modalidades, presencial e EAD, o que representa uma redução de 4,9% em relação ao 

mesmo período do ano passado. Esta redução reflete o maior número de formaturas observadas no 

período em razão das fortes safras de captação verificadas em 2013 e 2014, além da mudança no perfil da 

base, com a redução no número de alunos FIES (que, tradicionalmente, apresentavam menor evasão) e 

com o aumento dos alunos matriculados na modalidade 100% online de EAD (que possuem maior 

propensão a evadir). Outros fatores negativos para o setor, já mencionados, são: o alto nível de 

desemprego e a lenta retomada da economia.  

Como acontece em todos os anos, a expectativa fica em torno dos processos de captação de alunos e 

rematrículas para o 1º semestre de 2020. Os numeros a serem divulgados pelas companhias de educação 

listadas na B3 ditarão mais uma vez os rumos deste mercado, considerando que, apesar de um mercado 

altamente pulverizado, as grandes empresas são um referencial forte da dinâmica do setor.  

Os números de 9M19 mostram crescimento na receita liquida de 28,6%, somando R$ 5,3 bilhões e de 5,7% 

no EBITDA comparado aos 9M18. E importante lembrar que este crescimento se deu pela aquisição da 

empresa Somos.  

A Cogna registrou uma dívida líquida de R$ 7,9 bilhões no período, contemplando todas as demais 

obrigações de curto e longo prazo, que incluem impostos e contribuições parcelados, além das obrigações e 

direitos relacionados às aquisições realizadas no passado. Esse montante compreende quantias relativas a 

parcelamentos de aquisições, especialmente da Uniasselvi.  É importante lembrar que a Cogna conta ainda 

com recebíveis de curto e longo prazo, que impactarão positivamente o caixa nos próximos exercícios, mas 

sua alavancagem é elevada a nosso ver.  

Yduqs ((YDUQ3) – (Antiga Estácio) - A companhia passou uma mensagem bastante otimista para o 

mercado na divugação dos resultados do 3T19. A motivação veio jutno com o anúncio de duas importantes 

aquisições para o grupo dentro do conceito de multi-negócios. A expectativda da YDUQS com a UniToled e 

Adtalem era de fortalecimento no posicionamento como um dos maiores grupos de educação superior no 

Brasil. A empresa encerrou o 3T19 com novo recorde de captação de alunos, para o segundo semestre do 

ano com crescimento da base, tanto no segmento presencial com 20%, quanto no EAD com 62% na 

comparação anual. 

A expectativa da empresa para os próximos períodos é positiva acreditando no crescimento dos negócios 

com a incorporação das novas marcas, com a captação recorde, melhora no indicador de retenção e forte 

expansão no EAD e Medicina.  

Principais destaques:  

✓ Crescimento da base em 8,4% para 575 mil alunos, sendo +26% no segmento EAD. 

✓ Estabilidade da Receita Líquida (-1% em 9 meses), apesar da queda da base de alunos FIES. 

✓ Forte controle de custos e crescimento do EBITDA Ajustado em 2,4% A/A com margem EBITDA 

de 41% em IFRS16 
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✓ Sólida conversão de caixa (Fluxo Operacional antes do Capex/EBITDA), atingindo 108% no 3T19 

e 68% nos 9M19. 

Ser Educacional (SEER3) - A companhia foi mais uma que comemoru o crescimento de 29,2% na captação 

de alunso de graduação presencial e de 120,9% na graduação à distância, na comparação com o 3T18. Ao 

final do 3T19, foram matriculados 33,7 mil novos alunos de graduação em comparação a 22,0 mil novos 

alunos no mesmo período em 2018, o que representa um crescimento de 53,6% em relação à captação do 

3T18. Em tempos difíceis a captação é um dos grandes desafios destas empresas.  

Principais destaques:  

✓ A base total de alunos apresentou crescimento de 10,2% no 3T19, passando de 146,9 mil alunos 

para 161,8 mil alunos, em função principalmente do crescimento da base de alunos EAD 

(graduação + pósgraduação) em 83,1%. 

✓ Nos 9M19, a receita liquida reduziu em 1,8% sobre os 9M18, somando R$ 925,7 milhões, com a 

margem bruta mantida em 64,4%.  

✓ O lucro líquido nos 9M19 somou R$ 154,3 milhões, queda de 17,3% em relação aos 9M18, 

refletindo o aumento da despesa financeira liquida, com destaque para o aumeto de 55,2% em 

descontos concedidos.  

✓ No 3T19, a Companhia apresentou um caixa líquido de R$ 228,8 milhões ante um caixa líquido 

de R$ 497,2 milhões no 4T18. 

Ânima (ANIM3) - A companhia comemorou os avanços alcançados nos 9M19. No incio do 3T19, foi 

implementado o projeto de unificação de 4 unidades (Una Barro Preto, Una Uberlândia, Una Catalão e 

UniSociesc Jaraguá do Sul) em outros campi nas mesmas cidades/regiões, bem como a centralização das 

atividades de Minas Gerais e Goiás em uma única Regional – a Regional MG/GO. No 3T19, estas medidas 

gerearam ganhos de eficiência à empresa. 

Em agosto, a empresa adquiriu AGES (Medicina), a principal Instituição de Ensino Superior da região norte 

do estado da Bahia, na divisa com Sergipe. Primeira operação no Nordeste. Com isso passou a contar com 

mais dois cursos de Medicina em processo de maturação e forte potencial de geração de valor, chegando a 

379 vagas anuais de Medicina (55 em fase final de aprovação). 

Principais Destaques: 

✓ Segundo a empresa, o ano de 2019 foi de aprendizado e consistente evolução de processos e 

ferramentas internas, diretamente associadas ao amadurecimento constante do projeto de 

transformação digital.  

✓  No final de set/19, sua base consolidada totalizou de 112,8 mil alunos, um crescimento de 

10,3% em relação ao 3T18 (+5,0% excluindo a AGES). Destaque para o crescimento da 12,2% na 

base de alunos da graduação com mais 11,6 mil alunos, sobre o mesmo período do ano anterior 

(+6,1 mil alunos e +6,5% excluindo a AGES).  

✓ A empresa registrou melhora na taxa de evasão, que atingiu 8,4% dos alunos de graduação 

neste 3T19, uma melhora de 0,5 pp versus o mesmo período do ano anterior. 
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 Tabela 6 - Indicadores Financeiros - Educação 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Anima ANIM3 30,00 29,79 0,7 27,1 12,2 3,4 0,8

Cogna COGN3 13,00 11,43 13,7 15,6 10,6 1,2 2,3

Ser Educacional SEER3 28,00 27,75 0,9 14,6 10,2 2,4 2,3

YDUQs YDUQ3 46,00 46,65 -1,4 16,6 11,0 3,7 1,9

(*) Cotação de fechamento: 

Empresa Código

30/12/2019  

 

Energia Elétrica 

Em seu Planejamento Estratégico 2018-2021 a Aneel destacou dois objetivos fundamentais: promover um 

ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento e assegurar a prestação de serviços de qualidade. Além 

disso, listou alguns desafios a serem enfrentados. Dentre eles, o Plano de Resultados das distribuidoras, a 

gestão dos contratos da geração/transmissão e a gestão de riscos estratégicos. Em adição: atenção à 

questão orçamentária, melhora do ambiente de negócios e redução da judicialização. Nesse contexto o 

setor passa por um momento de transformação, com o esgotamento do modelo antigo (estatizado).  

Após tímida recuperação do consumo de energia elétrica em 2018, iniciamos 2019 com uma perspectiva 

mais favorável, norteada por um cenário macroeconômico melhor e retomada da atividade econômica. O 

desemprego parou de crescer, a inflação se mostrou contida, contribuindo para a melhora do poder 

aquisitivo das famílias e criando um ambiente favorável para a retomada mais vigorosa da economia.  

No início do ano as projeções de crescimento para o período de 2019-2022 apontavam um consumo de 

energia evoluindo à taxa de 3,8% anuais em comparação ao crescimento do PIB de 2,8% ao ano no mesmo 

período. Porém o ano de 2019 mostrou-se ainda desafiador com uma retomada mais lenta da economia 

como um todo e refletindo no consumo de energia elétrica, em particular. O consumo de energia ainda 

cresceu, de maneira mais uniforme, atingindo o segmento industrial após anos de decréscimo. O 

crescimento setorial mostrou-se alinhado com o incremento do PIB.  

Do ponto de vista regulatório o ambiente seguiu favorável. O interesse dos investidores e os leilões 

realizados com sucesso corroboraram com esta afirmação, e não vimos surpresas de modo a afetar 

fortemente a rentabilidade do setor. Do ponto de vista das empresas e do mercado, destaque para o 

equacionamento do GSF (risco hidrológico); uma menor inadimplência no mercado de energia; o 

aprimoramento da metodologia de cálculo do preço; e o aprimoramento do MRE. 

Com a chegada do novo governo, observamos o encaminhamento de aspectos importantes, dentre eles a 

reforma da previdência. O crescimento econômico moderado em 2019 limitou maior queda do 

desemprego. A inflação segue controlada e os juros devem permanecer em patamar baixo por um bom 

período, aspectos importantes para garantir o retorno da estabilidade e do crescimento no longo prazo, em 

2020 inclusive. 

O novo governo tem realizado uma política liberal para o setor elétrico, comprometido com a privatização 

da Eletrobras, cuja desestatização envolveria a oferta de novas ações e a diluição parcial da fatia do 
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 governo na companhia. Nesse contexto, o governo sinalizou que a empresa precisa ser capitalizada “para 

que possa exercer o importante papel que ela tem no setor elétrico, tanto na geração quanto na 

transmissão de energia”. Foi enviado um projeto de lei de desestatização da empresa à Câmara dos 

Deputados, acreditando que, com a tramitação no Congresso Nacional, o modelo poderá até ser 

aperfeiçoado”. Ainda não temos claro que a privatização possa acontecer em 2020. 

De acordo com declarações do presidente Jair Bolsonaro, “haverá um incentivo para tornar a região 

Nordeste à base de uma nova matriz energética limpa, renovável e democrática”. Segundo sinalizado, 

“pretende-se ainda expandir toda a cadeia produtiva relacionada às fontes de energia renováveis, fazer 

parcerias com universidades locais para o desenvolvimento de tecnologias e atrair a instalação de outras 

indústrias intensivas no uso de energia”.  

O plano de governo também indica que a geração de energia por meio de termelétricas a gás natural será 

expandida de forma integrada às fontes de energia fotovoltaica e eólica, e a “discussão dos tributos 

federais, inclusive dos combustíveis, com o objetivo de não sobrecarregar o consumidor de energia”. A 

linha de atuação do governo sinaliza a abertura do mercado, racionalidade econômica e fim dos subsídios. 

Destacamos o forte interesse por empresas estrangeiras que querem aumentar a exposição no setor, 

gerando um movimento de reprecificação dos ativos como um todo. A melhora dos resultados, 

combinando maior geração de caixa, alongamento de prazo e redução do custo de dívida, deve resultar na 

redução da alavancagem financeira, abrindo espaço para uma maior lucratividade e melhor remuneração 

dos acionistas via proventos. Destaque para os preços indexados aos índices de inflação, notadamente no 

segmento de transmissão. 

Atentar ainda para o fato de que algumas empresas ainda estão sob o controle estatal, o que em tese, traz 

aumento do risco político na visão do mercado; e as questões ambientais, como prováveis limitantes ao 

desenvolvimento de novos negócios e projetos. Mas estes aspectos estão sendo levados em consideração 

pelo governo, cuja visão estratégica, “consiste em investir ainda mais na diversificação da matriz energética 

brasileira, aumentando a inserção de fontes renováveis e limpas com maior racionalidade econômica. 

Investimentos privados nacionais e estrangeiros são necessários e bem-vindos para impulsionar o setor de 

energia e a economia brasileira em geral”. 

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o setor elétrico brasileiro vai demandar 

investimentos de cerca de R$ 450 bilhões até 2029 em novas plantas de geração e transmissão de energia, 

de modo a suportar o crescimento estimado em geração energética de 35% e, em transmissão, de 39%. 

“Para que isso aconteça, o governo tem trabalhado para atrair investimentos e identificar os custos e 

benefícios reais das diversas fontes de geração de energia”. 

Perspectivas para 2020 

Para 2020 atentar ainda para a projeção de carga de energia. De acordo com a EPE – Empresa de Pesquisa 

Energética e órgãos técnicos do setor, as projeções oficiais de carga de energia para o sistema elétrico 

interligado do Brasil em 2020 registrarão alta de 4,2% ante 2019 (que deve apresentar crescimento de 

2,1%). Esses números refletem uma visão mais otimista para o desempenho da economia brasileira em 

2020, com expansão de 2,3% no Produto Interno Bruto (PIB). No período entre 2021 e 2024, a carga – que 

representa soma do consumo com as perdas na rede elétrica, deverá crescer 3,7% ao ano, apontam as 
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 projeções, realizadas com apoio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e do Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

A tarifa de energia elétrica pode ficar 2,36% mais cara em 2020. Os consumidores pagarão R$ 20,1 bilhões 

para cobrir subsídios do setor elétrico em 2020 valor 8% superior a 2019. O Orçamento da CDE (Conta de 

Desenvolvimento Econômica) foi aprovado pela diretoria da Aneel em 17.12.2019. A CDE é um fundo 

setorial que tem por objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico 

brasileiro e que tem como principal fonte de receita, as quotas anuais pagas pelos agentes que atendem 

consumidores finais, cativos e livres, mediante repasse de encargo nas tarifas de uso dos sistemas de 

distribuição e transmissão de energia elétrica (TUSD e TUST).  

Temos dois lados de uma mesma moeda. De um lado os beneficiários do fundo apresentam preocupação 

com a sustentabilidade econômica e financeira da CDE, de forma a garantir a continuidade das políticas 

públicas do setor, e, com isso, requerem uma postura mais conservadora da Aneel na estimativa do 

orçamento anual, de forma a evitar situações de insuficiência de recursos e revisões extraordinárias. E do 

outro, os consumidores e suas associações representativas apresentam proposições para reduzir o impacto 

tarifário da CDE e requerem uma atuação mais ativa da Aneel na fiscalização dos descontos tarifários na 

distribuição, e na viabilização de medidas que promovam a redução estrutural dos gastos. 

PL que modifica o marco regulatório do setor elétrico -  O presidente da Comissão de Infraestrutura (CI), 

senador Marcos Rogério (DEM-RO), entregou dia 11 de dezembro de 2019, o relatório final do projeto de 

lei que modifica o marco regulatório do setor elétrico brasileiro (PLS 232/2016). Relator da matéria, ele 

incentivou os membros da comissão a avaliar o texto durante o recesso parlamentar, para que ele possa ser 

pautado já no início de 2020. 

De acordo com o presidente da CI “para uma matéria como essa, é prudente uma análise mais alongada. A 

publicação antecipada é para permitir que todos os envolvidos e interessados tenham a possibilidade de 

conhecer, avaliar os seus impactos e fazer ponderações de forma segura. Não queremos nenhuma matéria 

votada e aprovada de improviso. Foram justamente os improvisos que levaram o setor elétrico aos 

problemas que ele enfrenta hoje”. 

O projeto altera o modelo comercial de energia elétrica com a intenção de, progressivamente, permitir que 

os pequenos consumidores possam optar por fazer parte do mercado livre, hoje restrito a grandes 

consumidores de energia. A ideia é que, a longo prazo, ocorra no setor elétrico o mesmo que aconteceu 

com a telefonia. No caso dos consumidores residenciais, por exemplo, a relação com as distribuidoras será 

mantida apenas para o serviço de distribuição, e haverá liberdade para a compra de energia da geradora. 

A CI será a última comissão a avaliar o novo marco regulatório, depois do aval das comissões de Assuntos 

Econômicos (CAE) e de Constituição e Justiça (CCJ). Como ele será votado na forma de um substitutivo, 

precisará passar por turno suplementar, que acontece dois dias depois da primeira votação e permite a 

apresentação de novas emendas. Após a análise final o projeto poderá seguir diretamente para a Câmara 

dos Deputados, a menos que haja recurso para leva-lo ao Plenário. 

O Senador Marcos Rogério fez um balanço das atividades da CI ao longo do ano de 2019, destacando os 

esforços empreendidos para abrir o setor de infraestrutura aos investimentos privados. Ele observou que o 

Orçamento da União do próximo ano prevê R$ 19 bilhões para a área, o que não atende às demandas do 
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 setor. “Projetar para 2020 uma infraestrutura baseada apenas nos recursos assegurados no Orçamento 

seria algo desanimador. A constatação de uma escassez orçamentária representa um desafio grande, mas, 

ao mesmo tempo, sinaliza para a oportunidade de o estado chamar o capital e a expertise do setor 

privado”. 

Leilão de transmissão -  Destaque para o deságio médio de 60,3% do leilão de transmissão realizado dia 19 

de dezembro de 2019 pela Aneel, o maior deságio médio da história. Os 12 lotes ofertados foram 

arrematados por lances que variaram entre 50,93% (lote 4) e 68,12% (Lote 6). O ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquerque, destacou que ao longo de 2019 foram viabilizados investimentos no setor de 

energia que somaram R$ 18 bilhões, previstos para os próximos 5 anos, considerando não apenas os R$ 4,3 

bilhões em empreendimentos de transmissão leiloados, e também investimentos decorrentes dos leilões 

de geração de energia realizados anteriormente. "Isso vai possibilitar para o consumidor economia de R$ 

10 bilhões, além de geração de empregos", disse o ministro. 

Considerando os aspectos acima abordados, preferimos as empresas do setor que permanecem com seus 

fluxos de caixa preservados e que devem destinar aos seus acionistas boa parte dos lucros gerados. No 

nosso radar temos a Taesa (100% transmissora), com características defensivas, boa geradora de caixa e 

pagadora de proventos. A ENGIE Brasil Energia, geradora com baixa alavancagem financeira e excelente 

histórico de entrega de resultados. Ainda no setor de geração destacamos a AES Tiete (TIET11), a Copel 

Energia (CPLE6) e a Cemig (CMIG4). 

AES Tiete (TIET11) – Retorno adequado e foco em geração renovável de energia: Sua estratégia segue 

norteada por (i) Retorno adequado; (ii) PPA de longo prazo e (iii) Foco em geração renovável de energia. 

Nesse contexto a companhia busca bons projetos, notadamente em M&A, e em geração solar e eólica, 

como forma de mitigar o risco da geração hídrica, através da aquisição de ativos em operação ou em fase 

final de desenvolvimento, com baixo risco de construção. A meta é compor 50% do EBITDA com fontes de 

energia não hidráulicas e contratos regulados de longo prazo, sendo que até meados de 2019, esse 

percentual era de 20%. Em adição, a preferência é por ativos que possibilitem sinergias operacionais e com 

o seu acionista controlador AES Corporation, que permitam otimização de sua estrutura de capital e tragam 

retornos financeiros adequados ao risco do ativo. Ao final do 3T19 a dívida líquida da companhia era de R$ 

3,0 bilhões equivalente a 2,9x o EBITDA ajustado. O custo médio da dívida era de 7,9% com prazo médio de 

5,5 anos. A companhia prevê investir aproximadamente R$ 935 milhões no período de 2018 até 2022, dos 

quais R$ 717 milhões ou 77% do total em 2018/19. Mesmo assim, a política de distribuição de proventos 

está mantida, ou seja, 100% do lucro líquido ajustado.  

Cemig (CMIG4) – Em nossa visão trata-se de um caso de privatização e melhora de lucratividade: 

Destacamos ao longo de 2018 e 2019, a melhora da qualidade de crédito e da liquidez da companhia, 

conseguida através da alienação de ativos e do refinanciamento de dívidas. Ressalte-se a maior eficiência 

operacional e o aumento de EBITDA. A companhia desenvolveu uma série de medidas de desinvestimento 

para redução de sua alavancagem financeira. Ao final do 3T19 a dívida líquida consolidada da companhia 

era de R$ 13,6 bilhões, com alavancagem de 3,0x o EBITDA. O prazo médio foi alongado para 4,4 anos e o 

custo da dívida reduzido, sendo, ao final de set/19, de 7,96% (Nominal) e 4,84% (Real). O governador 

Romeu Zema já se manifestou favorável a privatização da companhia. Acreditamos que antes disso a Cemig 

continuará se desfazendo de ativos non-core, e foco na redução da alvancagem e incremento de 

lucratividade. 



 

36 
 

09 de janeiro de 2020 

 Copel Energia (CPLE6) – Melhora operacional e redução de alavancagem: As perspectivas seguem 

favoráveis para a companhia, refletindo o forte controle de custos nas suas áreas de negócios, 

notadamente no segmento de geração e transmissão. No final de 2018 e início de 2019, teve início a  

operação das usinas (UHE Colíder, UHE Baixo Iguaçu e Copel Brisa Potiguar), que em conjunto, agregaram 

718 MW, com crescimento de 13% da sua capacidade instalada. Nesse contexto os investimentos 

realizados até então, deixaram de ser necessários, reduzindo proporcionalmente a necessidade de capex 

para 2019 (definido em R$ 1,97 bilhão e abaixo dos R$ 2,63 bilhões em 2018), favorecendo sua estrutura de 

capital e a redução do endividamento. É a companhia que possui os menores múltiplos do setor. Em 15 de 

dezembro de 2019, encerrou-se o prazo de desligamento da companhia para os empregados que aderiram 

ao respectivo Programa de Demissão Incentivada (PDI), com a adesão de 395 funcionários. O montante das 

indenizações totalizou R$ 43,1 milhões e a companhia tem a perspectiva de redução de custo anual na 

ordem de R$ 93,7 milhões. Ao final de setembro de 2019 sua dívida líquida era de R$ 8,6 bilhões (2,2x o 

EBITDA).  

ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3) – expansão do parque eólico e potenciais sinergias com a compra da 

TAG: A Engie é a maior produtora independente de energia no Brasil, mantendo altos níveis de contratação 

no longo prazo, reduzindo sua exposição às oscilações do mercado de curto prazo. Possui um portfólio de 

vendas balanceado, entre clientes livres, e regulados, nos mais diversos setores. Em 2017, ingressou no 

segmento de transmissão de energia, uma nova linha de negócios, complementar à de geração e 

comercialização. Possuí 89% da capacidade instalada no País proveniente de fontes limpas, renováveis e 

com baixas emissões de gases de efeito estufa, posição que tem sido reforçada pela construção de novas 

eólicas no Nordeste do País. Seu foco de crescimento atual situa-se nos investimentos de energia eólica em 

“clusters” de grande capacidade instalada.  

Destaque para a compra da TAG e ganhos de sinergia relevantes a partir de 2022. Atentar então para o 

crescimento da companhia com diversificação, redução de custos e as mudanças no mercado livre de 

energia. Ao final de set/19 sua dívida líquida era de R$ 11,2 bilhões equivalente a 2,3x o EBITDA, 

sensibilizado pelo forte nível de investimentos realizados no período. Adicionalmente em out/19, assinou 

um contrato de financiamento com o BNDES, no valor de R$ 1,3 bilhão, destinado à implantação do 

Conjunto Eólico Umburanas (BA), com capacidade instalada de 360 MW, em operação comercial desde 

abril de 2019.  Mesmo com essa captação a alavancagem da companhia permanece equilibrada num nível 

de 2,6x. 

Taesa (TAEE11) – Desempenho operacional consistente e boa pagadora de proventos: Mantemos uma 

visão positiva em relação à companhia, que tem apresentado um desempenho operacional consistente, 

com destaque para a qualidade na operação dos ativos, forte geração de caixa e o fato de ser boa pagadora 

de proventos. A Taesa divulgou em outubro de 2019, suas projeções de Investimentos (de 2019 a 2022), 

entre R$ 1.675 milhões e R$ 1.830 milhões; e de Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 744 milhões (de 2020 

a 2022), após a entrada em operação de cada um dos Empreendimentos 100% controlados pela 

companhia. Em set/19 a companhia tinha em caixa R$ 2,1 bilhões e uma a dívida líquida de R$ 2,6 bilhões 

(2,0x o EBITDA), demonstrando um sólido perfil financeiro e indicando que continua preparada para as 

oportunidades de crescimento em transmissão, via fusões/aquisições ou mesmo Greenfield.  

Tabela 7 - Indicadores Financeiros – Energia Elétrica 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

AES Tiete E TIET11 17,00 16,07 5,8 36,1 7,0 4,2 2,6

Cemig CMIG4 17,00 13,79 23,3 8,3 6,8 1,2 3,0

Copel CPLE6 72,00 69,07 4,2 9,7 6,7 1,1 3,7

Engie Brasil EGIE3 54,00 50,80 6,3 15,1 9,7 5,5 5,5

Taesa TAEE11 34,00 31,18 9,0 11,3 13,2 2,2 7,1

(*) Cotação de fechamento: 

Empresa Código

30/12/2019
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Material de Transporte (Veículos e Autopeças) 

A indústria automobilística brasileira continuou seu processo de recuperação da forte crise sofrida em 

entre 2014 e 2016, quando a produção total caiu 41,9%. 

Segundo os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o volume 

produzido de autoveículos entre janeiro e novembro/ 2019 cresceu 2,7%, com as vendas no mercado 

interno apresentando um aumento de 8,3%.  A produção nacional não teve um melhor desempenho em 

2019, principalmente, por conta da crise Argentina, que é o maior importador do Brasil.  Em valores, as 

exportações brasileiras caíram em 14,8%, entre janeiro-novembro/19. 

Em 2019, os destaques em termos de crescimento da produção até novembro foram os automóveis (+2,5) 

e comerciais leves (+3,0%).  Os caminhões, apesar da expressiva redução das exportações, apresentaram 

um crescimento de 9,5%, puxado apenas pelos pesados, deram um salto de 30,5% no seu volume de 

produção.  Por outro lado, os ônibus, que tinham apresentado uma forte recuperação nos dois anos 

anteriores, nos primeiros onze meses do ano tiveram queda de 3,5%, com redução (13,3%) dos rodoviários. 

Perspectivas para 2020 

✓ A oferta crescente de crédito é fundamental para a continuação do crescimento das vendas do 

setor; 

✓ Os juros baixos atuais são importantes para facilitar o investimento das empresas e o 

financiamento da aquisição de veículos; 

✓ O novo governo na Argentina tende a melhorar as expectativas para a economia, o que pode 

trazer estabilidade para as exportações; 

✓ As vendas de veículos nacionais devem fechar 2019 com crescimento de 9,1% e a produção com 

incremento de 2,1%.  As expectativas do setor são de que estes números podem ser repetidos 

em 2020. 

Marcopolo (POMO4) - A empresa teve um ano difícil em 2019, com pequeno crescimento das vendas (0,5% 

até setembro), perda de participação no mercado e redução nas margens operacionais.  No acumulado de 

nove meses/2019, a Marcopolo teve apenas um pequeno aumento da receita (5,5%) beneficiada pela 

desvalorização do real, forte queda no EBITDA (20,4%) e aumento do lucro líquido (18,2%), dado por 

ganhos com a desvalorização do real na carteira de pedidos em dólares.  A perda da participação de 

mercado ocorreu devido à forte recuperação nas vendas de ônibus urbanos no Brasil, principalmente em 

São Paulo, onde a Marcopolo tem uma menor presença, combinado com a redução nos volumes vendidos 

de rodoviários. 

Nossas expectativas para a Marcopolo em 2020 são as seguintes: 

✓ A empresa espera uma recuperação nas vendas de rodoviários e urbanos, com exportações 

melhores e um maior volume nas unidades sediadas no exterior.  Os mercados chileno e 

argentino, principais destinos das exportações, já começam a apresentar uma recuperação; 
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✓ A elevada capacidade ociosa do setor dificulta uma recuperação mais vigorosa dos preços no 

mercado interno; 

✓ A controlada no México (Polomex) deve continuar se destacando, com a expansão nas vendas 

de urbanos e rodoviários, além de crescimento na participação no mercado; 

✓ A coligada New Flyer (América do Norte) apresentou fraco desempenho em 2019, pressionada 

pela consolidação de aquisições. Os resultados voltarão a crescer, após a absorção das empresas 

adquiridas; 

✓ A empresa venceu uma licitação para fornecer 4.800 unidades do Programa Caminho da Escola, 

cujas entregas devem ocorrer durante 2020. 

Nossa recomendação para POMO4 é de Compra com Preço Justo de R$ 4,60 por ação. 

Randon (RAPT4) - A empresa teve um ótimo ano em 2019, com a recuperação de vendas e rentabilidade.  

O volume vendido de implementos rodoviários, assim como de autopeças teve forte crescimento durante o 

ano.  Nos primeiros nove meses de 2019, a receita líquida consolidada aumentou 24,8%, com custos 

contidos, que levaram ao crescimento de 30,2% do lucro bruto e 21,8% no EBITDA. O lucro líquido do 

período (R$ 195 milhões) foi 67,5% maior que entre janeiro - setembro/2018.   

Nossas expectativas para a Randon em 2020 são as seguintes: 

✓ A receita líquida consolidada entre janeiro e novembro/19 cresceu 22,7% em relação ao mesmo 

período de 2018, indicando um bom resultado anual; 

✓ Os volumes de vendas de implementos em 2020 devem ficar semelhantes a 2019; 

✓ A expectativa de preços também é de estabilidade; 

✓ As vendas de vagões devem ter uma forte alta, com a volta às compras das concessionárias de 

ferrovias; 

✓ A recente aquisição da Nakata permitirá uma expansão das vendas e da receita; 

✓ O ritmo firme de pedidos no final de 2019, indica um começo de ano positivo. 

Nossa recomendação para RAPT4 é de Compra com Preço Justo de R$ 12,00 por ação. 

Tupy (TUPY3) - O vigor da indústria automobilística brasileira ajudou a Tupy em 2019, mas no exterior a 

contração da demanda de veículos fora de estrada comprometeu as vendas.  Nos primeiros nove meses de 

2019, o volume de vendas no Brasil cresceu 4,5%, mas no exterior houve uma contração de 3,1%, levando a 

uma queda de 1,6% no total.  Porém, a empresa foi beneficiada por vendas de produtos com maior valor 

agregado, além da desvalorização do real, o que permitiu uma expansão de 12,0% na receita.  No entanto, 

a elevação dos custos reduziu uma expansão maior das margens operacionais.  Com isso, o EBITDA ajustado 

acumulado em nove meses cresceu somente 4,2%, atingindo R$ 548 milhões.  O lucro líquido do período foi 

de R$ 206 milhões (+6,5% que em 2018).  Vale frisar que o lucro do período foi prejudicado por elevados 

valores, provisionados para Imposto de Renda, decorrente da contabilização de efeitos fiscais decorrentes 

da diferença entre a alíquota base e as adições/exclusões permanentes no México. 

✓ Nossas expectativas para a Tupy em 2020 são as seguintes: 
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✓ A produção de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas deve voltar a crescer em 2020 no Brasil, 

o que é positivo para a empresa, dado que estes segmentos são usuários de peças produzidas 

pela Tupy; 

✓  A maior capacidade ociosa da unidade no Brasil vai continuar sendo reduzida com a 

transferência de produção do México; 

✓ A solidez da economia americana indica que as vendas da unidade do México vão continuar 

fortes; 

✓ Com endividamento e investimentos baixos, a empresa deve realizar alguma aquisição. 

Nossa recomendação TUPY3 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00/ação. 

 

Tabela 8 - Indicadores Financeiros – Material de Transporte 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Marcopolo POMO4 4,60 4,50 2,2 15,0 10,9 1,8 2,7%

Randon RAPT4 12,00 13,40 -10,4 20,8 8,2 2,6 1,6%

Tupy TUPY3 26,00 25,30 2,8 10,2 4,6 1,5 5,9%

(*) Cotação de Fechamento: 30/12/2019  

Empresa Código

 

 

Instituições Financeiras 

O cenário em 2019 mostrou-se desafiador para o setor financeiro, notadamente no 1º trimestre, com um 

nível de atividade aquém do desejado e que só não foi pior pelo protagonismo do apetite por crédito das 

famílias, e pequenas e médias empresas, que compensou a redução das operações com as empresas, que 

se valeram do mercado de capitais como funding alternativo ao crédito tradicional. 

A partir do segundo trimestre a economia ganhou tração, notadamente a partir do destravamento da 

agenda política, com a aprovação da reforma da previdência. Nesse contexto, aliado também à melhora da 

atividade econômica e maior confiança dos agentes econômicos, o saldo das operações de crédito do 

Sistema Financeiro Nacional (SFN) totalizou R$ 3,4 trilhões ao final de outubro de 2019, após crescimento 

de 6,3% em doze meses, com expansão de 11,3% no crédito às famílias e estabilidade no crédito às 

empresas. 

Para as famílias, destaque do incremento no crédito livre, das operações nas modalidades de cartão de 

crédito à vista, crédito pessoal (consignado e não consignado) e veículos. Já o crédito direcionado para as 

pessoas físicas, cresceu 6,0% em doze meses, em virtude das expansões no crédito rural e imobiliário.  Os 

empréstimos para empresas prosseguem em tendência de retração, principalmente nas operações com 

recursos direcionados, com destaque para as operações com recursos do BNDES. 

As concessões totais de crédito têm registrado alta para ambos os segmentos. No período de doze meses, 

as concessões aumentaram 12,7%, sendo 14,4% em pessoas físicas e 10,5% em pessoas jurídicas. A 

inadimplência tem se mostrado controlada. Em outubro de 2019 estava em 3,0% no consolidado (estável 
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 em relação a outubro de 2018), sendo de 3,9% nos empréstimos com recursos livres e de 1,9% nos 

direcionados.  

Os juros e os spreads, ainda em patamar alto, sinalizam tendência de queda. A taxa média de juros das 

operações contratadas em outubro atingiu 23,9% com diminuição de 0,6PP tanto no mês quanto em doze 

meses. O spread geral das taxas de juros das concessões situou-se em 19,2% com declínio de 0,2PP mês e 

incremento de 1,3PP em 12 meses. Os indicadores de crédito têm melhorado de forma consistente, mas a 

retomada segue de forma mais contida, principalmente nas empresas.  

Nesse ambiente, os bancos têm construído seus resultados, principalmente focados na expansão das outras 

receitas (serviços, seguros e cartões), na redução das despesas com PDD e na evolução contida das 

Despesas Operacionais, em linha com a inflação. Assim, o Sistema Financeiro Nacional (SFN) segue 

capitalizado e adequadamente provisionado, com os padrões de concessão, ajustados e à espera da 

retomada do crédito de forma mais sustentável. 

Expectativas para 2020 prometem ser melhores, alinhadas com uma atividade econômica mais dinâmica e 

crescente. Para este ano o crescimento das operações de crédito deve situar-se como múltiplo do PIB (de 

duas a três vezes), tanto nas operações com as famílias quanto nas operações com as empresas.  

De acordo com a autoridade monetária, o cenário do Copom supõe que a recuperação da atividade 

econômica brasileira seguirá em ritmo gradual. “Os dados sugerem que a economia segue operando com 

alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido nos baixos índices das medidas tradicionais de 

utilização da capacidade da indústria e, principalmente, na taxa de desemprego”; ao passo que “no cenário 

externo, a provisão de estímulos monetários nas principais economias, em contexto de inflação abaixo das 

metas, tem sido capaz de produzir ambiente relativamente favorável para economias emergentes”.  

As expectativas de inflação para 2019 e 2020, apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 

3,8%, 3,6%, respectivamente. No cenário com trajetórias para a taxa de juros e câmbio extraídas da 

pesquisa Focus, as projeções do Copom situam-se em torno de 4,0% para 2019 e 3,50%. Esse cenário supõe 

trajetória de juros que encerrou 2019 em 4,50% a.a., reduz-se para 4,25% no início de 2020 e termina o ano 

em 4,50%. Também supõe trajetória para a taxa de câmbio que termina 2019 em R$ 4,15/US$ e 2020 em 

R$ 4,10/US$. Nesse cenário, as projeções para a inflação de preços administrados são de 5,1% para 2019 e 

3,6% para 2020. 

Nesse contexto, de acordo com o Banco Central, “a conjuntura econômica prescreve política monetária 

estimulativa, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural, ao mesmo tempo em que avalia que o processo 

de reformas e ajustes necessários na economia brasileira tem avançado, mas enfatiza que perseverar nesse 

processo é essencial para permitir a consolidação da queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação 

sustentável da economia”.  

O BC entende que “o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política 

monetária, ressaltando que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade 

econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação”. 

Esperamos um PIB neste ano na casa de 2,5% compatível com a recuperação gradual da economia 

brasileira. A taxa de desemprego segue trajetória gradual de queda. A taxa dessazonalizada de 



 

41 
 

09 de janeiro de 2020 

 desocupação móvel medida pela PNAD Contínua alcançou 11,8% no trimestre encerrado em setembro, 

após ter atingido o pico de 13,2% em março de 2017.  

 

Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas elaboradas pela área de Economia da FEBRABAN e coleta 

junto 18 instituições financeiras – novembro de 2019 

Atividade Econômica - A maioria dos participantes (61%) acredita que o crescimento deve surpreender 

positivamente em 2020, ficando acima de 2,0%. Dentre os fatores destaque para a inflação, com efeitos 

positivos para a renda disponível (e consumo) das famílias; Taxa de juros menores (com impacto positivo 

sobre o mercado de crédito e os investimentos produtivos); Recuperação gradual do mercado formal de 

trabalho; e a melhora do cenário externo (Aprovação de acordo entre EUA e China). 

Cenário externo - A maioria dos participantes (83%) espera manutenção do nível de incertezas, com 

alternância entre momentos de alívio e piora nas tensões comerciais, estabilizando o ritmo do crescimento 

mundial no atual patamar. 

Expectativas para o desempenho do crédito livre seguem otimistas para 2020 -  Para 82% dos 

participantes, a carteira deve manter ou mesmo acelerar o atual ritmo de crescimento. Dentre os principais 

motivos que justificam essa expectativa temos: a perspectiva de maior crescimento econômico; redução da 

taxa de juros; a liberação de recursos do FGTS e PIS/PASEP; a maior geração de empregos com carteira 

assinada; um ambiente de inflação controlada; melhora do ambiente regulatório do setor financeiro; 

lembrando que as operações do crédito direcionado (imobiliário e rural) também devem se beneficiar 

deste cenário. 

Projeções para Saldo de Crédito e Inadimplência -  De acordo com a média das instituições ouvidas, a 

Carteira Total do SFN deve crescer 7,8% em 2020, sendo +11,9% nos recursos livres e +2,5% nos 

direcionados. Nos recursos livres as operações com as famílias devem evoluir 12,6% e nas empresas o 

crescimento esperado é de 10,9%. Nos empréstimos às pessoas físicas o destaque fica tanto para o 

segmento de veículos com alta de 13,2% quanto para o crédito pessoal com crescimento de 13,6%. A taxa 

de inadimplência (% da Carteira Livre) reduz-se dos atuais 3,9% (out/19) para 3,6% a despeito do 

incremento das operações. 

Já o Banco Central do Brasil (BCB) manteve sua projeção para o crescimento do estoque total de crédito 

em 8,1% em 2020, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro -  Para 2019, elevou a 

estimativa de expansão do estoque de financiamentos no país, de 5,7% para 6,9%. 

Os empréstimos para as empresas devem ter alta da 2,5% em 2020. Para as pessoas físicas, o BC elevou a 

projeção de alta do crédito de 11,2% para 12,2%. No caso de 2019, a estimativa de elevação do crédito à 

pessoa física passou de 11,0% para 11,8% e, para empresas, foi alterada de queda de 0,9% para alta de 

0,9%. 

O BC revisou ainda suas estimativas para o crescimento nominal da carteira de crédito com recursos livres, 

de 11,4% para 12,9% em 2020. Quanto aos recursos direcionados, a estimativa caiu de alta de 3,6% para 

1,6%. Sobre 2019, a expectativa para o crédito livre foi de elevação de 12,0% para 13,9% e, para o crédito 

direcionado, de queda de 1,8% para recuo de 1,3%. 
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 De acordo com o BC, o mercado de crédito “segue em trajetória de expansão, impulsionado pela 

recuperação gradual da atividade econômica”. “Destaca-se, no período mais recente, o aumento no saldo 

das modalidades lastreadas com recursos livres, especialmente as linhas de financiamento de veículos e de 

crédito consignado, importantes vetores de expansão do consumo das famílias”, citando ainda a “relativa 

estabilidade na inadimplência” e a “queda das taxas de juros médias”. 

A respeito do mercado de trabalho, a avaliação da instituição é que “segue em processo de gradual 

recuperação, ainda evidenciando elevado nível de ociosidade da capacidade produtiva da economia 

brasileira”. “Ressalte-se que o baixo dinamismo do mercado de trabalho é ainda mais pronunciado quando 

se consideram medidas mais amplas de desocupação, que levam em conta a evolução da subocupação”. No 

caso do mercado formal, os números mostram que a criação de vagas neste ano “encontra-se em ritmo 

superior ao observado no ano anterior”.  

Nesse cenário, destacamos o posicionamento no Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Itaú 

Unibanco (ITUB4). Nos médios nossa preferência é para o Banrisul (BRSR6) e o Banco ABC Brasil (ABCB4), 

lembrando também da Itaúsa (ITSA4) – uma forma de comprar Itaú Unibanco, com um yield maior. 

Banco do Brasil (BBAS3) – 2020 sinaliza estabilidade de retorno e crescimento do lucro em 10%: A 

estratégia corporativa do Banco do Brasil permanece sendo realizada em seis pilares: (1) Foco na 

experiência do cliente; (2) Concentração no core business e nos negócios com sinergia; (3) Otimização de 

capital; (4) Rigoroso controle das despesas; (5) Banco mais Digital; e (6) a ampliação e rejuvenescimento da 

base de clientes. Este direcionamento conduziu o banco a um lucro líquido ajustado nos nove primeiros 

meses de 2019 de R$ 13,2 bilhões (ROAE de 17,5%) e a um Índice de Eficiência no período de 35,7%, o 

melhor de toda a história do banco. Para 2020 a expectativa inicial é de manutenção do atual nível de 

retorno e crescimento de 10% do lucro líquido recorrente.  

Bradesco (BBDC4) – Resultado sólido em linha com o esperado: O Bradesco vem registrando resultados 

consistentes, explicado por maior margem financeira, redução das despesas com PDD, crescimento do 

resultado das operações de seguros, somados ao bom desempenho das receitas de serviços. O cenário 

atual é construtivo. O crédito começa a dar sinais de um maior crescimento notadamente nas carteiras 

massificadas, nas linhas de consignado, veículos e imobiliário. No segmento corporate e de grandes 

empresas a retomada acontece ainda em ritmo lento. A inadimplência segue controlada, sendo esperada 

alguma redução do NPL das empresas para este ano. Nesse contexto, reconhecemos os bons fundamentos 

do banco e os seus adequados indicadores de risco, com destaque para a liquidez e qualidade do capital 

que possibilitam a continuidade de boas perspectivas para 2020. O foco do banco na redução de custos e 

despesas permanece.  

Itaú Unibanco (ITUB4) – O melhor ROAE entre os pares, com destaque para o reduzido crescimento das 

despesas não decorrentes de juros e melhora da eficiência: O Itaú Unibanco tem reportado forte 

resultado, capitaneado pelo aumento do crédito para as pessoas físicas, micro, pequenas e médias 

empresas, e também pela retomada no segmento de grandes empresas, que no conjunto, impulsionaram o 

crescimento da margem financeira. Ressalte-se o incremento das receitas de serviços; a evolução das 

despesas não decorrentes de juros em percentual abaixo da inflação, a inadimplência contida; e que, no 

conjunto, compensaram o aumento do custo do crédito. O Programa de Desligamento Voluntário (PDV) 
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 contou com a adesão de 3,5 mil funcionários, com efeito positivo na redução das despesas com pessoal a 

partir de 2020.  

Itaúsa (ITSA4) – Permanece se beneficiando do resultado do Itaú Unibanco: A Itaúsa é uma empresa 

Holding que controla o Itaú Unibanco e as companhias não financeiras, Alpargatas, Duratex e a NTS. Em 

linha com a estratégia de diversificação do seu portfólio de investimento, em 07 de novembro, o Grupo 

Adquirente do qual a Itaúsa participa, apresentou a melhor oferta para aquisição da totalidade das ações 

da Liquigás, pelo valor de R$ 3,7 bilhões. A participação da Itaúsa se dará mediante investimento acionário 

na Copagaz, passando assim a deter aproximadamente 49% no capital social total e votante da companhia. 

Destacamos que o seu resultado é composto do Resultado de Equivalência Patrimonial (REP), apurado a 

partir destas controladas. No 9M19 pouco mais de 96% foi proveniente do setor financeiro (Itaú Unibanco), 

demonstrando a relevância deste segmento no resultado. Lembrando ainda que, todo dividendo e/ou JCP 

recebidos do Itaú Unibanco são 100% distribuídos pela Itaúsa aos acionistas. Assim, como ITSA4 é 

negociada com desconto em relação à soma das partes de suas companhias investidas, o yield via Holding é 

proporcionalmente acima do retorno do banco.  

Banrisul (BRSR6) – Estratégia privilegia crescimento com um mix de crédito conservador e a 

transformação digital focada no cliente: A estratégia comercial do banco privilegia a proximidade com o 

cliente e segue focada: nas operações com maior liquidez, notadamente nas linhas de crédito consignado, 

crédito com garantia real e cartão empresarial. Destaque para o banco digital; a maior ênfase para a 

carteira PJ voltada para o segmento de Pequenas e Médias Empresas (PME) e os negócios na cadeia agro 

do Rio Grande do Sul.   

Banco ABC Brasil (ABCB4) – Momento atual é de transformação: O Banco ABC Brasil reiterou o momento 

atual, uma companhia em transformação. O seu Plano de Sucessão permanece sendo executado, em linha 

com a Diversificação de Produtos e Negócios através de Nova Segmentação de Clientes. Destaque para a 

Inovação e Transformação Digital que passa inclusive por Transformação de Cultura Interna. Isso tudo deve 

trazer um desempenho econômico-financeiro consistente e com melhor retorno. O banco segue confiante 

para 2020. O departamento econômico do banco estima um crescimento do PIB de 2,5% e um mercado de 

crédito em recuperação, lembrando que nesse quesito o ABC já vem crescendo sua carteira de 

empréstimos acima do mercado (SFN). O foco permanece nos segmentos midlle e corporate. O ABC Brasil 

segue capitalizado, com capital regulatório disponível e produtos competitivos. O banco descontinuou sua 

estratégia de reinvestimento de proventos, como instrumento de capitalização, considerando o 

comportamento da carteira de crédito e o nível de capital atual, já em total conformidade com as regras de 

Basileia III.   

Tabela 9 - Indicadores Financeiros – Instituições Financeiras 

 

 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020

Abc Brasil ABCB4 24,00 20,19 18,9 8,0 1,1 5,3

Banrisul BRSR6 30,00 21,65 38,6 6,4 1,1 4,7

Bradesco BBDC4 45,00 36,17 24,4 10,4 2,1 4,6

Brasil BBAS3 62,00 52,82 17,4 7,8 1,4 4,5

ItauUnibanco ITUB4 43,00 37,10 15,9 11,8 2,9 6,8

Itausa ITSA4 16,00 14,09 13,6 9,7 2,3 5,4

(*) Cotação de fechamento: 

Empresa Código

30/12/2019
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Mineração 

O ano no setor de minério de ferro em todo o mundo foi muito afetado pelo desastre na barragem de 

rejeitos da Vale em Brumadinho, que aconteceu em janeiro.  O acidente levou a uma grande redução nas 

vendas da Vale, com expressivo impacto nos preços. 

A demanda por minério em 2019, dada pelo ritmo da siderurgia, foi fraca.  A produção de aço cresceu 

praticamente só na Ásia, com destaque para a China e a Índia.  

A Vale teve inicialmente um fechamento de minas cuja capacidade somada chegou 82 milhões de 

toneladas, volume que foi reduzido para 40 milhões de t, desequilibrando o mercado mundial do produto.  

Com isso, o preço do minério, que apresentava uma média de US$ 65 por tonelada nos primeiros dias do 

ano antes do acidente, superou os US$ 80/t pouco depois do fato. 

Com os problemas da Vale, as exportações nacionais de minério de ferro tiveram uma elevada redução em 

volume.  No acumulado até novembro, a quantidade exportada de minério pelo Brasil somou 311,8 

milhões de toneladas, 13,6% menor que no mesmo período do ano anterior.  Porém, a alta dos preços mais 

que compensou a queda de volume, fazendo com que a receita em onze meses somasse US$ 20,3 bilhões, 

valor 10,6% maior que em 2018.Erro! Vínculo não válido.A cotação do minério (código Bloomberg 

ISIX62IU) fechou 2018 em US$ 64,11/t e avançaram fortemente após o acidente da Vale.  A cotação média 

no final de dez/2019 era de US$ 85,97/t. 

 

Perspectivas para 2020 

✓ As perspectivas para a demanda e os preços do minério em 2020 são modestas.  Segundo as 

previsões da WSA a produção mundial de aço deve crescer apenas 1,7%, depois de elevar-se 

acima dos 3% em 2019.  As expectativas são de um crescimento discreto na siderurgia chinesa, 

que é a maior compradora de minério.  Novamente, políticas de incentivo do governo chinês, 

assim como ocorreu em 2019, podem mudar esta situação; 

✓ A paulatina volta à produção de várias minas da Vale pode impactar negativamente os preços do 

minério.  A empresa divulgou que pretende elevar sua produção em 2020 entre 30 a 40 milhões 

de t. de minério, aproximadamente; 

✓ Para os preços, as previsões são de contração superior a 20% em 2020, segundo o Department 

of Industry, Innovation and Science (DIIS), órgão do governo da Austrália que é o maior 

exportador mundial de minério de ferro.  Segundo o DIIS, a queda deve ocorrer pela 

normalização da oferta e redução nas importações chinesas; 

✓ Os riscos da mineração são atrelados à siderurgia, dessa forma uma recessão global e a 

continuação da guerra comercial são questões que podem impactar os volumes e preços do 

setor. 
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 Vale (VALE3) - O ano passado foi marcado para a empresa pelo acidente em Brumadinho.  Além da 

impagável perda de vidas, a empresa teve de enfrentar uma forte redução na produção e elevadas 

provisões para a solução dos problemas derivados do acidente.  Mesmo assim, a Vale conseguiu elevar 

progressivamente sua produção e vendas, o que com o benefício da forte alta nos preços do minério de 

ferro, permitiu resultados razoáveis na operação.  Entre janeiro e setembro/2019, a Vale vendeu 16,2% 

menos minério de ferro (redução de 37 milhões de t.), mas as receitas aumentaram 3,2% devido aos 

aumentos dos preços.  Porém, as despesas relacionadas com o acidente de Brumadinho (US$ 6,3 bilhões) 

levaram a empresa a apresentar um prejuízo acumulado em nove meses de US$ 121 milhões. 

Expectativas para a Vale em 2020: 

✓ A retomada esperada na produção vai impactar fortemente as receitas, se os preços se 

mantiverem no presente nível.  A empresa divulgou que pretende produzir 340 a 355 milhões de 

toneladas, contra um número próximo de 310 milhões de t. em 2019; 

✓ Os custos de produção do minério de ferro devem voltar a cair, com a retomada na operação de 

várias minas.  Além disso, em 2019 houve um aumento de custo em consequência do acidente 

de Brumadinho; 

✓ Mudanças operacionais realizadas na área de metais básicos (cobre e níquel) devem continuar 

permitindo sua recuperação de resultados; 

✓ Passado o pior momento do acidente, a Vale deve voltar a distribuir proventos em 2020. 

Nossa recomendação para VALE3 é de Compra com Preço Justo de R$ 62,50 por ação. 

Tabela 10 - Indicadores Financeiros – Mineração 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Vale VALE5 62,50 53,30 17,3 9,7 5,1 1,4 2,6%

(*) Cotação de Fechamento: 30/12/2019

Empresa Código

 

 

Papel e Celulose 

Mesmo em ritmo abaixo do que se via em anos anteriores, a indústria de papel e celulose continua 

crescendo apesar da redução no consumo de papeis de impressão. Os segmentos de papéis de embalagem 

e de higiene seguem em desenvolvimento no mundo, com a indústria num processo de transformação e 

desenvolvimento de novas tecnologias em produtos. Existe também um movimento de concentração em 

diversos segmentos de produção via fusões e aquisições no mundo.  

O Brasil tem uma vantagem competitiva em relação a outros pelas condições climáticas do país.  

✓ Conforme os dados do Ibá, em 2018 a balança comercial do setor somou US$ 9,67 bilhões, aumento 

de 28,4% sobre o ano de 2017 e no acumulado de 9M19 o saldo foi de US$ 6,95 bilhões, queda de 

2,8% sobre o mesmo período de 2018. Esta queda vem do segmento de celulose com redução de 
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 3,7% no volume exportado e menos 4,1% no saldo da balança, que teve uma concentração de 84,9% 

sobre o valor total.  

✓ Celulose - No acumulado de 9 meses de 2019, a produção brasileira de celulose foi de 15,01 milhões 

de toneladas, 5,1% inferior ao volume do mesmo período de 2018 (15,82 milhões de toneladas) e as 

exportações permaneceram praticamente estáveis com 10,99 milhões de toneladas, representando 

73,1% da produção.  A China e a Europa continuam sendo os grandes mercados para a celulose 

brasileira com 42,7% e 28,9% respectivamente no período de janeiro a setembro de 2019. O 

crescimento médio anual ponderado da produção no período de 2008 a 2018 foi de 5,2%.  

✓ Papel - O segmento de papéis encerrou os 9M19 com um volume produzido de 7,82 milhões, 

aumento de 1,0% sobre os 9M18, com destaque para o segmento de papéis de embalagem (52,2% 

do total), que mostraram alta de 2,0% no mesmo período comparativo. As vendas domésticas 

representaram 71,3% das vendas totais com queda de 0,8% no comparativo com os 9M18.  As 

exportações cresceram 7,9% somando 1,60 milhão de toneladas nos 9M19. Os principais mercados 

de destino dos papéis brasileiros são América Latina, Europa e América do Norte, lembrando que as 

exportações são pouco representativas (19,4% do total da indústria de celulose e papel). No período 

de 2008 a 2018, o setor de papel registrou crescimento médio anual ponderado de 1,0%.  

✓ No mercado internacional, a contínua queda nos preços tem ocasionado paradas não programadas 

de alguns produtores, que junto com a retomada de demanda tanto pelo fim do verão no hemisfério 

norte quanto pelo reaquecimento do mercado chinês, podem melhorar as perspectivas para o setor. 

✓ No setor de papéis para embalagens, a escassez mundial de fibras e a demanda crescente por 

soluções de embalagens de papéis trazem boas perspectivas. 

Klabin (KLBN11) - A companhia registrou crescimento de 3,1% no volume de vendas acumulado nos 9M19, 

somando 2,4 milhões de toneladas, ficando 54% deste volume no mercado interno. A receita liquida do 

período atingiu R$ 7,57 bilhões, aumento de 4,6% sobre os 9M18. Da receita, 60% foram obtidos no 

mercado doméstico. A companhia considerou o 3T19 novamente desafiador tanto no cenário doméstico 

quanto no externo. No Brasil, as dificuldades advêm da lenta recuperação da economia e no mercado 

internacional os preços da celulose continuavam pressionados.  

Principais destaques: 

✓ O preço lista médio de celulose de fibra curta divulgado pela FOEX no 3T19 foi de US$ 495/t na 

China, queda de 24% em relação ao valor observado no 2T19 e de 36% na comparação com o mesmo 

período do ano anterior. 

✓ Com uma queda menor, no mercado de fibra longa o preço lista do produto na China teve média no 

período de US$ 570/t, redução de 15% em relação ao 2T19 e de 34% na comparação com o 3T18. 

✓ Mesmo nesse cenário desafiador, que afetou especialmente os resultados da Unidade de celulose, a 

Klabin, foi capaz de mitigar esses impactos por meio dos bons resultados obtidos nas principais linhas 

de negócios de papéis e embalagens. Nesse contexto, vale citar o aumento de 25% no volume de 

vendas de papel cartão em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo bom 

desempenho no mercado externo. 



 

47 
 

09 de janeiro de 2020 

 
✓ O volume total de vendas durante o trimestre, excluindo madeira, atingiu 799 mil toneladas, o que 

representa uma retração de 6% em relação ao mesmo período do ano passado, e 2% em relação ao 

trimestre anterior. O menor volume produzido na unidade de celulose, que parou para manutenção 

programada, impactou negativamente as expedições do trimestre. 

✓ A dívida da Klabin no final de set/19 somava R$ 15,1 bilhões (3,4x o Ebitda de 12 meses), um 

montante elevado e que não deverá cair rapidamente nos próximos anos em razão dos 

investimentos da empresa, com destaque para Puma II.  

Suzano (SUZB3) – O mercado mundial de celulose foi desbalanceado pela sazonalidade no hemisfério norte 

ocasionando uma acentuada e maior correção nos preços das fibras longas e curtas frente aos períodos 

anteriores. No lado da demanda, o crescimento da produção dos diversos tipos de papéis na China não foi 

suficiente para compensar o desempenho das outras regiões impactadas, sobretudo, por questões 

macroeconômicas e geopolíticas. Com respeito à oferta, os cortes de produção programados para 

manutenção e não programados não impactaram a crescente disponibilidade de ambas as fibras. A 

empresa encerrou o 3T19 com crescimento das vendas com um volume de 2.549 mil toneladas de celulose 

de mercado, superior em 15% ao 2T19 e 12% inferior ao 3T18. 

Principais destaques: 

✓ No final do 3T19, houve uma retomada da demanda no hemisfério norte permitindo inclusive 

anúncios de aumento de preços pelos produtores de celulose fibra longa para os mercados Chinês e 

Norte-Americano. 

✓ O custo caixa consolidado de produção de celulose de mercado no 3T19, excluindo-se os efeitos das 

paradas (gerais para manutenção e administrativas) realizadas no período, foi de R$ 654/ton. O custo 

caixa com paradas totalizou R$ 717/t. 

✓ No segmento de papel, os dados publicados pela Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) indicam que as 

vendas da indústria nacional de imprimir e escrever e papel cartão tiveram um aumento de 9% vs. o 

2T19 e uma queda de 10% em comparação com o 3T18. As importações por sua vez ficaram estáveis 

vs. 2T19 e apresentaram uma redução de 4% vs. 3T18. 

✓ Do lado financeiro, pesou contra a empresa o valor elevado de despesas financeiras R$ 6,5 bilhões no 

3T19, com uma variação cambial e monetária de R$ 3,7 bilhões. Somente as despesas de juros 

somaram R$ 1,1 bilhão. O impacto financeiro tem sido um problema recorrente para a empresa que 

carrega uma dívida liquida de R$ 55,2 bilhões (set/19), equivalente a 4,7x o EBITDA de 12 meses.  

✓ NO 3T19 a geração de caixa operacional foi de R$ 1,5 bilhão contra R$ 4,4 bilhões no 3T18.  

 

Tabela 11 - Indicadores Financeiros – Papel e Celulose 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Klabin KLBN11 19,00 18,41 3,2 17,4 9,8 3,8 3,4

Suzano SUZB3 41,00 39,68 3,3 25,6 9,9 2,0 0,9

(*) Cotação de fechamento: 

Empresa Código

30/12/2019  
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Petróleo e Petroquímica 

Os preços do petróleo no mercado internacional começaram 2019 em recuperação, após a forte baixa 

ocorrida no 4T18, quando a cotação caiu US$ 30 por barril para US$ 50/b ao final do ano.  No entanto, em 

meados do ano a preocupação quanto à fraca demanda não permitiu que os preços continuassem em alta.  

Além disso, a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mais a Rússia, realizada 

em junho, apenas manteve os cortes de produção sem elevá-los.  Um fato importante ocorrido no segundo 

semestre de 2019, foi o atentado nas instalações petrolíferas da Arábia Saudita, que paralisou por alguns 

dias a produção de 5,7 milhões de barris de petróleo, volume equivalente a 5% do total mundial.  No 

entanto, os efeitos sobre os preços foram limitados.  Em dezembro, os membros da OPEP+ concordaram 

em diminuir outros 500 mil barris ao dia em suas produções, elevando os cortes para 1,7 milhão de b/d em 

relação ao nível do final de 2018.  Com isso, os preços voltaram a apresentar pequenas altas no final do 

ano. 

O desequilíbrio entre oferta e demanda de petróleo no mundo vem principalmente da crescente produção 

americana.  A Energy Information Administration (EIA), órgão do governo dos Estados Unidos, estima que a 

produção local tenha crescido 11,5% em 2019 e ainda vá aumentar 7,6% em 2020. 

Em 2019, a produção de petróleo no Brasil teve um crescimento expressivo, com o início da operação de 

várias plataformas da Petrobras.  Em outubro, a produção mensal foi de 2,964 milhões de barris ao dia, 

volume 13,4% maior que em igual mês de 2018.  Os campos operados pela Petrobras responderam por 

92,9% desta produção, sendo que aqueles situados no mar produziram 96,5% do petróleo brasileiro.  No 

pré-sal a produção tem crescido mais rapidamente (30,1% de aumento em relação a outubro/2018), já 

respondendo por 63,1% do total nacional. 

A indústria química brasileira (que engloba a petroquímica) teve um ano difícil em 2019, com redução na 

produção e aumento das importações, segundo informações da Associação Brasileira da Indústria Química 

(Abiquim).  Isso pode ser visto pela redução de 29,0%, entre janeiro e setembro/2019, das vendas de nafta 

petroquímica pela Petrobras no mercado interno. 

Desde o início de 2018, o spread petroquímico (diferença entre o preço da matéria-prima e das resinas) 

está em forte contração.  Segundo nossos cálculos, a redução do spread foi próxima de 50% em 2018 e 

2019, neste indicador que praticamente define a rentabilidade das empresas do setor como a Braskem. 

Perspectivas para 2020 

✓ Segundo a OPEP, a produção fora da organização vai continuar crescendo em 2020.  Como a 

demanda não deve aumentar, é esperado um excedente de petróleo no mundo, o que deve impactar 

os preços; 

✓ O corte na produção definido pela OPEP+ em dezembro deve limitar o excedente no mercado de 

petróleo e permitir um maior controle dos preços; 

✓ Com a expectativa da demanda crescer pouco no ano, a EIA estima que o preço médio do Brent fique 

em US$ 60,51/b em 2020, valor 5,3% abaixo do verificado em 2019, aproximadamente; 
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✓ No Brasil a produção de petróleo deve crescer modestamente.  A Petrobras já indicou que sua meta 

de produção para 2020 é semelhante ao ano anterior; 

✓ A privatização de oito refinarias da Petrobras é esperada para 2020.  Esta venda permitirá o início da 

concorrência no refino e a verticalização das atuais distribuidoras de combustíveis. 

✓ O crescimento da economia brasileira esperado para 2020 deve permitir uma expressiva recuperação 

na demanda de combustíveis e resinas petroquímicas. 

Petrobras (PETR4) - A empresa sofreu em 2019 com vendas fracas, mas foi beneficiada com o crescimento 

de sua produção.  Entre janeiro e setembro/2019 a produção de petróleo teve uma elevação de 2,6%, 

atingindo 2.685 mil barris ao dia em média. No acumulado dos primeiros nove meses do ano, o volume 

vendido total caiu 1,7%, com redução de 2,6% das vendas no mercado interno.  Com isso, a receita liquida 

no período caiu 3,1% e o lucro bruto teve uma queda de 4,1%.  Porém, os ganhos não recorrentes com a 

venda da TAG (R$ 21,4 bilhões) levaram a um aumento no lucro líquido do 9M19 (R$ 32,0 bilhões) de 35,1% 

comparado a igual período de 2018.   

Expectativas para a Petrobras em 2020: 

✓ A produção de petróleo da empresa é estimada em 2,7 milhões de barris ao dia em 2020, volume 

que deve ficar estável em relação a 2019; 

✓ As vendas de derivados no mercado interno devem ser impulsionadas pelo crescimento da 

economia; 

✓ Os custos de extração em dólar, sem participações governamentais, devem cair por volta de 4%; 

✓ A dívida deve ter uma forte redução com o recebimento das vendas de ativos realizadas em 2019, 

mais o desinvestimento em oito refinarias (possivelmente fechado durante 2020), que pode gerar 

US$ 20 bilhões, aproximadamente; 

✓ Uma redução maior nas cotações do petróleo, com o consequente impacto nos preços no mercado 

interno, é o maior risco para a Petrobras em 2020. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 34,50/ação. 

Braskem (BRKM5) - Em 2019, a empresa viveu uma “tempestade perfeita”.  As dificuldades foram desde a 

redução da rentabilidade, passando por um problema geológico na sua operação em Alagoas, o que pode 

determinar pesadas perdas, a deslistagem da Bolsa de Nova York, até as grandes dificuldades financeiras da 

controladora.  Estes fatores tiveram um forte impacto nas ações, que caíram xxx% em 2019.  No resultado 

acumulado de nove meses em 2019, a Braskem apresentou redução da receita, quedas nas margens 

operacionais e um lucro de apenas R$ 124 milhões, valor 95,8% menor que no mesmo período de 2018.  O 

maior impacto neste resultado veio da queda dos spreads petroquímicos (diferença entre o preço da 

matéria-prima e das resinas), que no caso do polietileno nos Estados Unidos caiu 27,9% na comparação 

entre o 3T19 e 3T18. 

Expectativas para a Braskem em 2020: 

✓ Os spreads devem cair no Brasil e no México, com estabilidade nos Estados Unidos e na Europa; 
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✓ Serão finalizados no 1T20 os estudos dos problemas geológicos ocorridos em Maceió-AL, quando 

será possível ter uma ideia das obras necessárias para mitigação dos problemas; 

✓ No México, a Pemex não está cumprindo o contrato de fornecimento de etano.  Para resolver isso, 

está sendo desenvolvida uma solução de curto prazo, que permitirá o aumento em 2020 da taxa de 

utilização da fábrica; 

✓ A inauguração da nova unidade de polietileno nos Estados Unidos no 1S20, vai aumentar a produção 

naquele país em 30%; 

✓ A emissão de dívida feita no 4T19 (US$ 2 bilhões + R$ 550 milhões) vai permitir uma redução dos 

custos financeiros em 2020; 

✓ Os dois controladores da empresa (Odebrecht e Petrobras) já mostraram a disposição de vender suas 

participações, o que pode ocorrer neste ano; 

✓ A piora na guerra comercial e/ou uma recessão global podem baixar mais o spread, levando a uma 

diminuição ainda maior na rentabilidade. 

Nossa recomendação atual (será revista em breve) para BRKM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 

41,00/ação. 

Petrobras Distribuidora (BRDT3) - O ano de 2019 foi importante para empresa, com a venda de seu 

controle acionário em bolsa.  A Petrobras vendeu 33,75% de sua participação na BR Distribuidora, ficando 

ainda com 37,50% das ações, que devem ser negociadas em breve.  Com isso, a empresa deixou 

tecnicamente de ser estatal, o que facilita em muito, sua administração.  Nos primeiros nove meses de 

2019, a BR Distribuidora apresentou reduções nas vendas, receita e margens operacionais.  Porém, o 

resultado da empresa em 2019 foi muito impactado pelo recebimento de parcelas da dívida da Eletrobras, 

com valores que somaram R$ 2,6 bilhões entre janeiro e setembro.  Com isso, o lucro líquido até 

setembro/2019 foi de R$ 2,1 bilhões e ficou 33,2% acima do mesmo período em 2018. 

Expectativas para a Petrobras Distribuidora em 2020: 

✓ O plano de transformação organizacional, lançado após a venda das ações, permitirá a redução de 

custos e aumento de rentabilidade; 

✓ O novo modelo de precificação, iniciado no final de 2019, vai permitir aumento das vendas de 

produtos com maior valor agregado, redundando em aumento de margens; 

✓ O novo processo de compras (não mais licitação como nas estatais), vai aumentar a agilidade e 

reduzir custos; 

✓ A queda da dívida da empresa e dos juros no Brasil levará a custos financeiros menores; 

✓ A redução nos recebimentos da Eletrobras vai levar à diminuição do lucro 

✓ Uma retração economia brasileira, com a consequente queda das vendas de combustíveis, é o maior 

risco da empresa. 

Nossa recomendação para BRDT3 é de Compra com Preço Justo de R$ 31,00 por ação. 
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 Tabela 12 - Indicadores Financeiros - Petróleo 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Petrobras PETR4 34,50 30,18 14,3 13,1 5,1 1,2 1,9%

Braskem BRKM5 41,00 29,85 37,4 84,0 7,1 3,1 0,8%

Petrobras Distribuidora BRDT3 31,00 30,07 3,1 10,9 10,0 3,0 8,7%

(*) Cotação de Fechamento: 30/12/2019

Empresa Código

 

 

Saneamento Básico 

O saneamento é considerado um bem essencial, que beneficia o meio ambiente, o mercado de trabalho e à 

produtividade de uma economia. Segundo OMS (2009), para cada dólar investido em saneamento, há um 

retorno de US$ 9 para a economia de um país.  

O Brasil ainda precisa avançar para oferecer à totalidade da sua população um serviço sanitário adequado, 

já que somente cerca de três mil municípios brasileiros, equivalente a 55,2% do total, contam com coleta e 

tratamento de esgoto. Para reverter esse quadro, foi criada em 2007 a Lei nº 11.445 a qual estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico no país e determina a elaboração do Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab). Considerado um marco para a área com metas e investimentos previstos 

para os próximos 20 anos, o Plano ainda não saiu do papel. Após apresentações em seminários públicos o 

Plansab foi encaminhado para a Casa Civil da Presidência de República em maio de 2011, mas até agora o 

seu processo de consulta pública não foi regulamentado.  

Com o advento da lei nº 11.445/07 entende-se o conceito de saneamento básico como o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. A lei definiu também as competências 

quanto à coordenação e atuação dos diversos agentes envolvidos no planejamento e execução da política 

federal de saneamento básico no País, e atribui ao Governo Federal, sob a coordenação do Ministério das 

Cidades, a responsabilidade pela elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). 

É um setor regulado, estruturado na forma de monopólio natural, condição essencial para viabilidade 

econômica, com tarifas reajustadas por meio de fórmula paramétrica, indexadas à inflação. O controle é 

exercido com predominância dos governos estaduais, uso intensivo de capital e alguma correlação com o 

nível de atividade econômica, mas muito mais aderente ao volume de investimentos alocados e com prazo 

longo de maturação.  

No Brasil, conforme previsto na Constituição Federal, a titularidade dos serviços de saneamento pertence 

aos municípios, que podem prestá-los diretamente ou concedê-los a empresas do setor público e privado. 

Na prestação indireta, o titular concede, por meio de um contrato, a prestação do serviço para uma 

companhia estadual (modalidade de gestão associada e formalizada por meio de contrato de programa) ou 

para a iniciativa privada. Essa concessão pode ser plena (água e esgoto) ou de apenas um dos serviços. 

Nesse contexto, temos três principais tipos de prestadores de serviços no setor: municípios (diretamente 

ou por intermédio de autarquias), companhias estaduais de saneamento básico (Cesb) e empresas 

privadas. 
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 O Sistema Nacional de Informações de Saneamento (Brasil, 2017) registrou em 2015 a existência de 27 

companhias estaduais de saneamento básico, 1.326 municípios prestadores e 89 empresas privadas, 

totalizando 1.442 prestadores de serviço. As Cesbs atendem 72% da população urbana brasileira com 

serviços de abastecimento de água e a 65% com serviços de esgotamento sanitário, totalizando 

aproximadamente 119 milhões de habitantes. As cinco maiores Cesbs são responsáveis pelo atendimento 

de aproximadamente 69 milhões de habitantes, equivalente a um terço da população brasileira. As demais 

formas de prestação dos serviços de água e esgoto são por meio de autarquias e empresas municipais e, 

em menor proporção, de empresas do setor privado. 

Muito embora a participação privada, ainda seja menor em relação aos prestadores públicos, tem 

aumentado nos últimos anos. Entre 2006 e 2016, segundo a Associação Brasileira das Concessionárias 

Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) e do Sindicato Nacional das Concessionárias de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto (Sindcon), o número de concessões privadas aumentou 45%, passando 

de 178 para 258, equivalente a 11,5 milhões de habitantes atendidos pelos entes privados. 

Entre os fatores que contribuem para o aumento da participação privada, (i) a melhoria do ambiente 

regulatório do setor; e (ii) a menor eficiência operacional de parte das Cesbs e dos municípios na prestação 

dos serviços, abrindo oportunidades para e entrada do setor privado.  

Dentre os pontos de atenção para as Cesbs e os municípios, destacamos: (i) a influência política na 

estratégia de atuação da empresa; (ii) a ausência de um banco de projetos e a limitada capacidade de 

execução e acompanhamento dos investimentos; (iii) a falta de planejamento de médio e longo prazo; (iv) a 

reduzida capacidade de captação de recursos para investimentos; e (v) a baixa eficiência em termos de 

controle de custo.  

Nesse contexto, a melhora da governança corporativa é fator essencial para que a administração dos 

recursos dos investimentos em água e esgoto alcance o impacto social necessário e, simultaneamente, 

permita a rentabilidade dos negócios da empresa.  

Quanto aos operadores privados, do lado positivo, destacamos (i) a capacidade de captação de recursos e 

(ii) a maior velocidade na contratação de serviços e na execução de investimentos. Por outro lado, há pouca 

experiência na prestação privada de serviços de saneamento em grande escala no país. Mesmo assim, num 

horizonte de médio e longo prazo, vislumbra-se que a presença da iniciativa privada aumente.  

Dentre os principais desafios do setor, destacamos: (i) a busca de fontes de recursos para investimento; (ii) 

o desenvolvimento e a ampliação do mercado privado de crédito de longo prazo; (iii) melhora das práticas 

de governança e gestão; (iv) o fortalecimento da regulação no setor, com o estabelecimento de parâmetros 

para a prestação de serviços e o acompanhamento dos prestadores.  

Também se faz relevante dar mais publicidade e transparência às metas acordadas nos contratos de 

concessão e aos programas, à efetividade dos investimentos realizados e às fórmulas de reajuste das 

tarifas. Com o vencimento dos contratos de concessão no médio e longo prazo, há a possibilidade de 

entrada de novos players, inclusive de controle estrangeiro, aumentando a competitividade no setor. Em 

nossa visão, ressaltamos a grande importância em dar segurança jurídica e estabilidade de longo prazo aos 

contratos, reduzindo a influência do ciclo político.  



 

53 
 

09 de janeiro de 2020 

 Assim, em 2019 o setor de saneamento básico continuou atraindo um volume importante de 

investimentos, negócios e novos investidores. Com a definição dos novos governos, federal e estaduais, 

melhorou a percepção dos investidores de infraestrutura e, em particular, do setor de saneamento. Além 

disso, a melhora da atividade econômica, com inflação e juros baixos, aumento da renda e a gradual queda 

do desemprego, devem fornecer boas condições para o crescimento sustentável do setor, nos próximos 

anos. 

Perspectivas para 2020 

Olhando para 2020, após passar pela Câmara, o Senado deve discutir e aprovar no 1º semestre de 2020, o 

projeto de lei que atualiza o marco regulatório do saneamento. A proposta abre mais espaço à entrada de 

empresas privadas no setor, majoritariamente operado por estatais, e estabelece metas de universalização 

dos serviços de água e esgoto no país. Ao mesmo tempo, cerca de metade da população brasileira não tem 

esgoto tratado. Atualmente o país possui 49 agências reguladoras atuando em 2.906 municípios dos 5.570 

existentes. Isso significa que 48% dos municípios brasileiros estão praticamente sem nenhuma espécie de 

regulação. 

O texto que chega ao Senado estabelece um prazo para que os chamados contratos de programa sejam 

renovados e veta a assinatura de novos. Isso porque esse tipo de contrato, amplamente adotado no país, é 

firmado sem licitação entre estatais de saneamento e municípios e, portanto, sem concorrência. O objetivo 

é que a limitação ponha em pé de igualdade, as companhias estatais e as empresas privadas na 

concorrência pela concessão desses serviços. 

O mesmo prazo vale para a inclusão de metas de universalização dos serviços de água e esgoto nos 

acordos, uma das prerrogativas do projeto de lei. Segundo a proposta, o atendimento de 99% da população 

com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto deverá estar garantido até 

2033, como estabelece o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) de 2013. 

Com base na aprovação de um novo marco regulatório, o setor de saneamento deve iniciar uma fase de 

forte incremento dos investimentos, rumo à universalização dos serviços de água e coleta/tratamento de 

esgoto no país. A partir da aprovação do PL 4162/19, que atualiza o marco regulatório, outros projetos 

ligados ao setor, devem vir. A expectativa é de que aconteça entre o primeiro e o segundo trimestres de 

2020, a despeito de ser um ano eleitoral para os municípios, o que, em tese, poderia representar alguma 

postergação de projetos. Porém, claramente as perspectivas para investimento em 2020 são melhores do 

que foram em 2019.  

Para atender a essa questão da universalização dos serviços, algumas alternativas estão sobre a mesa, 

sejam elas via privatização, concessões, Parcerias Público Privadas (PPPs) e aquisições. Como o gap de 

investimentos em saneamento é grande, trabalhamos com esta cesta de opções, sendo a privatização, uma 

delas. O interesse do setor privado por bons projetos é real e passam pela aprovação do Projeto de Lei do 

Saneamento; pela qualidade dos projetos licitados, um funding com custo e prazo adequado, e uma 

agência reguladora com recursos financeiros e técnicos para cumprir sua função, estabelecendo as 

diretrizes para o setor.  
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 Dentre as empresas do setor, destacamos as três estaduais com ações na B3, Copasa (CSMG3), Sabesp 

(SBSP3) e Sanepar (SAPR11), com bom histórico de execução e governança corporativa adequada, sendo as 

duas primeiras, pertencentes ao Novo Mercado da B3, e a Sanepar no Nível 2 de Governança da B3. 

Copasa (CSMG3) – Maior crescimento e melhora de eficiência: Vemos um cenário de continuidade da 

trajetória de crescimento e de resultados nos próximos anos, com base no programa de investimentos, de 

R$ 4,15 bilhões para o período de 2019 a 2023, contemplando gastos para a garantia do abastecimento de 

água, para o aumento da coleta de esgoto e principalmente do tratamento do esgoto coletado. Sua boa 

geração de caixa, aliada ao aumento de lucratividade, sustenta grande parte das necessidades de 

investimento da companhia, que tem adotado uma maior cautela e seletividade na estruturação e 

avaliação dos projetos, com foco na qualidade e retorno. Ao longo de sua história, a Copasa conquistou 

uma base de clientes diversificada e pulverizada; excelência técnica e operacional, com um percentual 

relevante da receita proveniente de contratos de longo prazo; e destaque ainda pela qualidade 

reconhecida pela população na prestação de serviços. Como fator de atenção o fato do mercado olhar o 

“case” Copasa com perspectiva de privatização, o que não é nosso cenário, ao menos no curto. De acordo 

com a Constituição de Minas Gerais, a privatização terá que passar por um plebiscito popular, e depois pela 

aprovação de 3/5 da Assembleia Legislativa do estado. A empresa é boa pagadora de proventos em base 

trimestral. 

Sabesp (SBSP3) – Bom potencial de crescimento e possível privatização: A companhia possui característica 

de boa governança corporativa voltada para a maximização de resultados aos acionistas. Temos 

expectativa positiva para os seus resultados nos próximos períodos, tendo em vista o seu modelo de 

negócio, os investimentos previstos, boa resiliência a períodos de instabilidade. Sua forte geração de caixa 

vem sustentando a maior parte das necessidades de investimento da companhia, que utiliza alguns 

instrumentos de longo prazo, com destaque para as debêntures. Destaque para a reduzida alavancagem e 

os contratos de prestação de serviços públicos com os municípios de Guarulhos e Santo André. Mais 

recentemente, a Câmara Municipal de Mauá aprovou o Projeto Lei nº 342/2019 que autoriza o município a 

celebrar contrato de prestação de serviços públicos com o Estado de São Paulo e a Sabesp. Esses novos 

contratos endereçam débitos antigos oriundos da venda de água por atacado, ao mesmo tempo em que 

proporcionam o recebimento mensal, dos serviços prestados pela Sabesp a esses municípios. O governador 

do estado de São Paulo sinalizou a intenção de privatizar a companhia a partir da aprovação da nova Lei de 

Saneamento, prevista para acontecer em fevereiro de 2020 pelo Senado Federal.  

Sanepar (SAPR11) – Melhora de eficiência e lucratividade: A Companhia de Saneamento do Paraná 

(Sanepar) é uma S/A de economia mista, responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de 

esgoto e gerenciamento de resíduos sólidos, se destaca pelo bom histórico de execução. Antevemos a 

continuidade da trajetória de crescimento e de resultados nos próximos anos, com base no programa de 

investimentos, de R$ 7,1 bilhões para o período de 2019 a 2023, contemplando gastos para a garantia do 

abastecimento de água e sua qualidade; compromissos assumidos nos contratos de concessão e de 

programa visando à universalização dos serviços de esgoto; compliance ambiental; infraestrutura, entre 

outros. O resultado operacional da companhia tem registrado melhora e sua alavancagem é reduzida para 

uma empresa do segmento de saneamento, lembrando que a aceleração dos investimentos, servem para 

manter a velocidade das melhorias e atualização tecnológica para aumentar sua eficiência e reduzir os 

impactos ambientais de seu complexo operacional.  
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 Tabela 13 - Indicadores Financeiros – Saneamento Básico 

 

 

 

 

Saúde Complementar

De 2003 a 2014, o setor de saúde complementar registrou uma curva de crescimento consistente no 

número de beneficiários atingindo 50,3 milhões no final do ano, se somadas assistência médica e 

odontológica. A partir de 2014, o movimento se inverteu, com o agravamento da crise econômica no Brasil, 

com o setor chegando a setembro/19 com 47,1 milhões de beneficiários assistidos pelos planos de saúde. O 

principal fator foi o aumento de desemprego, uma vez que em set/19, 67% dos beneficiários eram 

contratados via assistência empresarial. Com isso, a perda do emprego levou usuários de planos de saúde a 

abandonarem os planos ou a substituir seus planos por alternativas mais baratas. Esta alteração no perfil 

do usuário afetou os negócios das empresas de saúde complementar.  

Outro ponto importante no setor de saúde é a pirâmide da estrutura etária da população. Em 2012, o Brasil 

tinha grande parte de sua população (homens e mulheres) concentrada nas faixas de 10 a 49 anos (56,2% 

para homens e 62,8% para mulheres). Mesmo sem um estudo mais recente, pode-se afirmar que estes 

percentuais já vêm mudando com uma expectativa de envelhecimento mais acelerado da população nas 

próximas décadas, um movimento mundial. Considerando a pirâmide da estrutura etária dos beneficiários 

de planos privados de assistência médica no Brasil, (dado de set/19) observa-se uma alteração na faixa 

etária de usuários entre 20 e 49 anos (50,4% para homens e 50,1% para mulheres). 

O setor passa atualmente por uma mudança importante com o uso de tecnologias avançadas através da 

transformação digital, visando a melhoria no atendimento aos usuários de planos de saúde e na realização 

de exames. Algumas destas mudanças já podem ser observadas nos números das empresas listadas na B3 

em 2019. Além disso, o setor vem registrando um número relevante de operações de aquisições 

observadas nos segmentos, hospitalar, clínicas e laboratórios.  

Perspectivas para 2020  

Temos visão positiva para o setor neste ano, considerando que os principais pilares de crescimento seguem 

indicando que a perda do número de usuários de planos de saúde gerados pela crise na economia 

brasileira, pode encontrar um ponto de inflexão com a retomada do crescimento esperado para este ano. O 

envelhecimento da população e a adequação de planos complementares a preços mais acessíveis somados 

à incorporação de novos serviços aos usuários deverão contribuir o crescimento do setor.  

Fleury (FLRY3) – A companhia vem num ritmo forte de aquisições realizadas principalmente no 2S19 e 

potencializando seu portfólio de marcas e avançando na consolidação dos principais mercados. Destaque 

também para o crescimento orgânico com crescimento consistente do portfólio de marcas de 11,7% (8,7% 

orgânico).  

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Copasa CSMG3 85,00 67,99 25,0 11,3 6,0 1,3 4,4

Sabesp SBSP3 68,00 60,56 12,3 11,8 7,8 1,9 2,4

Sanepar SAPR11 115,00 101,42 13,4 10,0 6,8 1,7 5,0

(*) Cotação de fechamento: 

Empresa Código

30/12/2019
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✓ O crescimento do faturamento bruto vem refletindo a atividade de atendimento móvel, presente em 

todas as regiões onde o Grupo Fleury tem operação de análises clínicas. O modelo de forte 

conveniência para os clientes e que pode ser agendado também por aplicativo, apresentou 

crescimento de dois dígitos no trimestre. 

✓ Em setembro foi anunciada a celebração de contrato para a aquisição do Grupo Diagmax em Recife 

com seis unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, Estado de Pernambuco. Essa 

aquisição permitirá ao Grupo Fleury expandir a presença estratégica na região, aumentando sua 

capilaridade para 17 unidades de atendimento e fortalecendo o portfólio de exames, expandindo de 

forma relevante a participação em diagnósticos por imagem. 

✓ A meta de inaugurações para 2019 foi bem executada. Em outubro, foi inaugurada uma nova 

unidade da marca a+ São Paulo, no bairro de Moema, com oferta diagnóstica completa, incluindo 

ressonância magnética. Com a abertura desta unidade a Companhia atingiu 54 unidades inauguradas 

no Plano de Expansão, número equivalente 74% do ponto inferior do guidance de abertura de 73 a 

90 unidades de atendimento até 2021. O Grupo Fleury mostrou destaque também no número de 

atendimentos nas Unidades de Atendimento. 

✓ Com resultados operacionais satisfatórios, a empresa demonstrou também bons resultados no 

acumulado de 9 meses de 2019, com crescimento de 6,7% na receita liquida, somando R$ 2,2 bilhões 

e um lucro líquido de R$ 268,7 milhões.  

As perspectivas para a empresa seguem positivas para 2020, com a maturação de investimentos em novas 

unidades e na eficiência e crescimento no número de atendimentos e procedimentos.  

Hapvida (HAPV3) – A empresa estreou na B3 em 24/04/18 com a ação cotada R$ 23,16, encerrando a 

última sexta-feira a R$ 56,18 com valorização de 142,6%. Este desempenho reflete, além dos bons 

resultados, um ritmo contínuo de crescimento implementado neste curto período de listagem em bolsa. 

Foram várias as aquisições realizadas.  

✓ O terceiro trimestre de 2019 marcou mais um período intenso para o Hapvida com a expansão das 

operações, a partir da conclusão da aquisição do Hospital Geral Padre Cícero, na região do Cariri, no 

sul do estado do Ceará. Outro passo dado pela companhia foi o planejamento das integrações das 

aquisições, em especial, a do Grupo São Francisco com sede em Ribeirão Preto (São Paulo). O 

processo de aprovação junto aos órgãos reguladores foi concluído em outubro e sua conclusão se 

deu no dia 1º de novembro. 

✓ A Companhia manteve o ritmo de crescimento do número de beneficiários de planos de saúde e 

odontológicos acima do crescimento do setor apresentando ao final do trimestre uma evolução 

anual de 4,8% e 4,9%, respectivamente.  

✓ O ticket médio do segmento saúde apresentou crescimento de 9,3% na comparação com o 3T18, 

principalmente em função dos reajustes dos contratos existentes e das vendas novas. O ticket médio 

no segmento saúde cresceu de R$ 168,69 para R$ 184,40. 

✓ A companhia continua ampliando a rede própria de atendimento através da inauguração de novas 

unidades, e focando na estratégia de aumento da verticalização e eficiência de custos.  
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✓ No final do 3T19, a empresa contava com 28 hospitais, 19 unidades de pronto atendimento, 83 

clínicas e 90 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, com a maior infraestrutura de 

atendimento das regiões Norte e Nordeste do país.  Em set/19, eram 1.842 leitos hospitalares em 

operação, o que representa 0,76 leitos a cada 1.000 beneficiários.  

Com uma estrutura robusta em uma dívida confortável de R$ 1,19 bilhão (1,09x o EBITDA de 12 meses), 

que já contempla a emissão de debêntures no valor de R$ 2,0 bilhões cuja amortização está concentrada 

nos anos de 2022 a 2024, a companhia está preparada para seguir expandindo seus negócios e capturar os 

benefícios gerados.  

Notre Dame Intermédica (GNDI3) – A companhia estreou na B3 em 20/04/2018 com uma estrutura 

robusta e preparada para capturar oportunidades de crescimento no setor via aquisições, o que vem 

ocorrendo desde então. Nos 9M19, a companhia deu continuidade à execução de seu plano de negócios, 

sustentado por uma estratégia de verticalização dos custos médicos. A Companhia realizou aquisições 

estratégicas para melhora da Rede Própria de atendimento, expandindo a área de atuação e os serviços 

oferecidos. 

✓ Em julho de 2019, a Companhia concluiu 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, 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, mamografia, densitometria óssea, entre outros, 

além de 19 equipamentos de ressonância magnética e dois equipamentos de radioterapia para 

tratamento oncológico.  

✓ Em setembro de 2019, a Companhia assinou o acordo de intenção para a aquisição do Grupo 

SMEDSJ, ainda sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes. Por não haver 

sobreposição de mercado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) já aprovou a 

transação, restando pendente a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O 

Grupo SMEDSJ opera um hospital com 106 leitos, sendo 31 leitos de UTI localizado na cidade de 

São Gonçalo (RJ) três centros clínicos e uma carteira de aproximadamente 17 mil beneficiários de 

planos de saúde na região. 

✓ Em outubro de 2019, a Companhia assinou o acordo de intenção para a aquisição do Grupo São 

Lucas, ainda sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo as 

aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS). O Grupo São Lucas possui aproximadamente 87 mil beneficiários de 

planos de saúde na região de Americana (SP) e o controle um hospital com 80 leitos, dos quais 14 

são leitos de UTI e três Centros Clínicos.   
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 Em setembro/19 sua posição financeira era confortável, com uma dívida liquida de R$ 822,3 milhões, mas 

uma relação Dívida Liquida/EBITDA de 0,7x. Houve um pequeno aumento da dívida no 3T19 refletindo os 

investimentos realizados no período. No período de 9M19, a Companhia investiu R$ 1,81 bilhão, 

principalmente nas aquisições recentes: a: R$ 1,15 bilhão, na aquisição do Grupo GreenLine; b) R$ 302 

milhões na aquisição da Mediplan; c) R$ 31 milhões na aquisição do Hospital AMIU; d) R$ 78  milhões na 

aquisição do Belo Dente  e; e) R$ 245  milhões foram investidos em reformas, melhorias, adequações e 

manutenção da rede própria. Sendo R$ 77 milhões na aquisição de 4 imóveis que abrigarão novas unidades 

assistenciais, como Centros Clínicos e expansões hospitalares. 

RD Raia Drogasil (RADL3) – A RD teve um ano de forte crescimento com abertura de 170 lojas até 

setembro considerando a aquisição da Drogaria Onofre no dia 1º de julho, incorporada no dia 1º de agosto, 

com 42 lojas passando para a plataforma RD. Nos 9M19 foram encerradas 53 lojas, totalizando 1.995 

drogarias em setembro. A operação de e-commerce foi integrada em outubro, enquanto as estruturas 

corporativa e de logística serão descontinuadas. A aquisição da Onofre gerou ganhos fiscais que foram 

registrados no balanço patrimonial na incorporação, mas seus efeitos em caixa ocorrerão ao longo do 

tempo. A economia foi de R$ 156,8 milhões em imposto de renda diferido, que beneficiará o fluxo de caixa 

ao longo dos próximos 6 anos. Por outro lado, registrou um deságio de R$ 335,0 milhões, líquido de baixas, 

que gerará um desembolso de impostos de R$ 113,9 milhões no mesmo período. Por fim, a aquisição 

aumentou a base de ativos fixos, gerando uma economia de R$ 41,5 milhões em pagamentos de imposto 

de renda nos próximos anos, à medida que for depreciando a amortizando esses ativos. 

Principais destaques:  

✓ A participação da RD no mercado nacional atingiu 13,3% no 3T19, o que representou um incremento 

de 1,7 pontos percentuais quando comparado ao 3T18. Desse ganho, 0,1 ponto percentual foi 

resultado da adição das 42 lojas da Onofre em agosto e setembro.  

✓ A companhia encerrou setembro/19 com uma dívida líquida ajustada de R$ 876,9 milhões versus R$ 

681,5 milhões no mesmo período de 2018. A Dívida Líquida Ajustada sobre o EBITDA foi de 0,7x. 

Tabela 14 - Indicadores Financeiros – Saúde Complementar 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Fleury FLRY3 31,00 30,42 1,9 24,5 12,5 5,4 2,5

Hapvida HAPV3 67,00 63,75 5,1 42,5 26,5 6,3 0,6

Notre Dame Intermédica GNDI3 70,00 68,25 2,6 47,6 29,3 9,0 0,4

RD (Raia Drogasil) RADL3 95,00 111,64 -14,9 50,1 23,3 8,2 0,6

(*) Cotação de fechamento: 

Empresa Código

30/12/2019  

 

Seguros e Previdência  

O setor de Seguros e Previdência contempla quatro grandes segmentos, sendo eles Seguros Gerais, Pessoas 

(Vida e Previdência), Capitalização e Saúde, dispostos em ramos de atuação. Nas décadas de 80 e 90 o 

mercado brasileiro de seguros, previdência aberta e capitalização registrou modesto crescimento, reflexo 
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 da inflação elevada, baixa competição e reduzida penetração. A partir de 1990 as companhias tornaram-se 

mais atuantes, com maior liberdade de precificação o que possibilitou a chegada de diversas empresas 

internacionais, resultando na maior oferta de produtos e melhora na prestação dos serviços.  

Nas últimas duas décadas, os principais indicadores do mercado segurador brasileiro evoluíram fortemente, 

tanto na receita com prêmios de seguros e contribuições aos planos de previdência, quanto no quociente 

dessa receita contra o PIB. Segundo a SUSEP, o crescimento médio anual (CAGR) dos últimos 10 anos do 

mercado de Seguros e Previdência foi de 13% ao ano.  

O mercado de seguros no Brasil é concentrado em três sub-ramos: seguro saúde, seguros de pessoas (vida, 

acidentes e previdência) e automóveis. Juntos estes seguros representam 85% da receita. No entanto, o 

mercado tem crescido de forma significativa em ramos não tradicionais como patrimonial, transporte, 

riscos financeiros, habitacional, rural e outros. Em 2018, tomando por base a arrecadação, a relação do 

mercado segurador versus o PIB, era de 6,5% e deve finalizar 2019 em patamar acima deste (sendo de 7,2% 

nos primeiros 10M19 segundo a CNseg).  

Em linhas gerais, o cenário econômico proporcionou aumento do nível de atividade das empresas, e o 

incremento da demanda por produtos de seguros. Ao mesmo tempo, o aumento da competitividade e a 

diversificação de produtos e serviços impulsionaram os resultados das seguradoras no país. Porém, o 

mercado apresenta reduzida taxa de penetração quando comparado a outros países.  

A tendência é de crescimento, tendo como pano de fundo, a melhora dos indicadores macroeconômicos e 

fundamentalmente, o crescimento de renda. Destacamos ainda o segmento de grandes riscos (patrimonial, 

responsabilidades, transporte e financeiro), que fazem parte do grupo de seguros gerais, e que pode 

surpreender positivamente, reflexo dos investimentos em infraestrutura e da retomada do programa de 

concessões e privatizações.  

Em 2019 o cenário mostrou-se melhor, mas ainda desafiador, mesmo num ambiente de inflação controlada 

e de redução dos juros. O desemprego ainda elevado, aliado à gradual recomposição da renda das famílias, 

somado a uma menor remuneração da carteira de títulos das seguradoras, refletiu diretamente na 

formação do lucro das companhias, notadamente no 1º semestre do ano.  

As empresas então buscaram uma precificação mais racional de suas apólices, redirecionamento dos 

investimentos em tecnologia para mitigação dos riscos inerentes de cada segmento específico. Ressalte-se 

também a redução dos custos, bem como a diversificação de portfólio de produtos, na busca de sinergias e 

ampliação do resultado operacional. No geral, o setor de Previdência/Seguros e o ramo rural têm se 

mostrado consistentes, diante da desaceleração econômica, reflexo de uma reduzida taxa de penetração. O 

segmento de automóveis e de grandes riscos e habitacional estão registrando desempenhos crescentes. 

Para 2019 o setor segurador mantém a expectativa de crescimento de dois dígitos. No acumulado do ano 

até outubro, os prêmios somam R$ 220,6 bilhões, alta de 12,6% com destaque para o segmento de 

Pessoas, puxando o desempenho, retificando ainda boas perspectivas para 2020. 

No acumulado do ano (10M19), o seguro de cobertura de Pessoas foi o grande protagonista da expansão. 

Nos planos de risco, o avanço foi de 15,5% no período, com destaque para os seguros de Vida (20,1%) e 

Prestamista (23,5%). Os planos de acumulação (17,6%) também apresentaram desempenho favorável, 

tendo em vista a evolução dos produtos da família VGBL (18,7%). 
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 O segmento de Danos e Responsabilidades (sem DPVAT) cresceu também até outubro, apesar de sua forte 

dependência do ramo de Automóveis, mas seu ritmo foi mais discreto: de 5,4% em dez meses, ao passo 

que a carteira de veículos subiu 0,4% no período. Somam-se a isso outros ramos como, Patrimonial (12,6%), 

Responsabilidade Civil (18,2%), Rural (15,3%) e Marítimos e Aeronáuticos (19,3%). 

Outro destaque foi segmento de Capitalização, com arrecadação 12,4% acima da apresentada nos dez 

primeiros meses de 2018, deixando para trás o ciclo de baixo crescimento de anos anteriores e 

respondendo cada vez mais positivamente ao novo marco regulatório de capitalização. 

Para 2020 o crédito deve experimentar a continuidade do crescimento, acima do que 2019. A alternativa 

para manutenção de rentabilidade e/ou incremento passa por crescimento de vendas/arrecadação, 

aumento de penetração, redução de custos/sinistralidade, aumento de produtividade e de recuperação do 

retorno (ROE).  

Além disso, de acordo com a CNseg, “a persistência do bom desempenho dos Planos de Risco em Cobertura 

de Pessoas, a recuperação dos Planos de Acumulação e da Capitalização parece confirmar a trajetória que 

levará o setor a um crescimento de dois dígitos também em 2020, refletindo a preferência pela reposição 

das perdas financeiras causadas por eventos indesejáveis que afetam o próprio indivíduo (morte, acidente, 

invalidez...), pela aprovação da reforma da previdência e pelo novo marco regulatório de capitalização”. 

Acreditamos que o seguro de Pessoas deva continuar capitaneando a expansão do segmento, notadamente 

nos seguros de Vida e Prestamista, seguido dos planos de acumulação, notadamente os produtos da família 

VGBL. A agenda de privatizações traz consigo expectativas muito positivas em relação aos segmentos de 

patrimonial, Responsabilidade Civil e Rural.  

Um ponto sempre considerado é a baixa penetração de Seguros no Brasil em relação a outros países. É 

claro que devemos fazer as devidas considerações, até porque são países com características e estágios de 

desenvolvimento diferentes. Entre os anos de 2018 e 2019, o Brasil ocupa o 14º lugar no ranking dos 

maiores mercados de seguros do mundo. Entretanto, em 2020 caminha para a 8º posição, de acordo com 

as estimativas mais otimistas. O cenário positivo é influenciado por aspectos econômicos mais favoráveis, 

além do aumento do número médio de viagens ao exterior, tanto turísticas quanto relacionadas aos 

negócios. Os investimentos de origem estrangeira no país, também que contribuem para o crescimento do 

mercado. 

A inovação e a transformação digital, fatores presentes no Brasil e em nível global, serão importantes 

instrumentos na comercialização e ampliação da oferta de produtos. Conforme a expectativa de vida cresce 

e as perspectivas financeiras melhoram, o consumo médio tende a aumentar de modo a proteger os bens 

adquiridos, por exemplo. A necessidade de segurança contra novos tipos de riscos relacionados à 

transformação digital será indispensável nos próximos anos. 

As seguradoras terão ainda que reestruturar seus processos e torná-los mais ágeis e inovadores de modo a 

atender novas demandas e fazer frente ao crescimento da concorrência. A utilização de ferramentas web 

para a gestão, por exemplo, contribuirá para o aumento e rapidez dos processos. Novos valores da 

sociedade, tais como, as exigências ambientais e sociais para que as empresas e a sociedade como um 

todo, pedem uma postura mais responsável, com as seguradoras passando a desempenhar um papel de 

maior relevância, atuando de forma muito mais proativa na gestão de riscos. 



 

61 
 

09 de janeiro de 2020 

 Em outro ponto não menos importante, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) pretende 

segmentar as empresas do setor de acordo com porte e perfil de risco, a exemplo do que o Banco Central 

(BC) faz com as instituições financeiras. O assunto já está em consulta pública. “Em um primeiro momento, 

o objetivo é estabelecer a segmentação das empresas. Uma segunda fase definirá obrigações regulatórias 

para cada um dos quatro grupos que pretende criar. As mudanças buscam estimular a concorrência do 

mercado, aumentar a oferta de produtos e reduzir preços de um mercado que ainda é muito concentrado”. 

A Susep “está seguindo o princípio da proporcionalidade, ajustando a regulação de forma proporcional à 

natureza, risco e tamanho das operações das companhias, sendo que a expectativa é ter um diagnóstico 

em termos de proporcionalidade das regras para cada segmento no primeiro trimestre de 2020”. 

Olhando as companhias atuantes no segmento, temos visão positiva para o IRB Brasil RE (IRBR3), a Porto 

Seguro (PSSA3) e a BB Seguridade (BBSE3), num cenário de crescimento do mercado de dois dígitos em 

2020.  

IRB Brasil RE (IRBR3) – Estratégia foca a melhora de eficiência operacional, maior retorno e aumento da 

presença na América Latina, visando à diversificação de receita e dos riscos: O IRB vem registrando 

resultados consistentes, com crescimento dos prêmios, incremento do resultado de underwriting e maior 

eficiência. As perspectivas do setor de resseguros no Brasil nos próximos quatro anos são promissoras, com 

a retomada dos projetos de infraestrutura e do programa de privatizações, o incremento do seguro de vida 

para Alta Renda, aliado ao seguro e resseguro do Pró-Agro. Em adição, a companhia vem liderando os 

investimentos na Gestão da Inovação & Tecnologia no Mercado de Resseguros, de modo a oferecer 

soluções digitais a seus clientes com base em uma arquitetura tecnológica, que alavanque seus resultados e 

rentabilidade.  

Porto Seguro (PSSA3) – Estratégia visa otimização dos custos, melhora de eficiência operacional, maior 

rentabilidade, através da diferenciação e o crescimento dos negócios: A companhia se destaca pela 

liderança nos segmentos de Seguro Auto, Residência e Fiança locatícia e deve se beneficiar da melhoria do 

ambiente macroeconômico e dos ganhos de eficiência. A Porto Seguro já vem registrando resultados 

consistentes, com crescimento dos prêmios e maior eficiência na operação. A sinistralidade da empresa 

tem sido uma das mais baixas do mercado, resultado principalmente da sofisticação no seu modelo de 

subscrição de riscos e da disciplina de preços. Existem claras oportunidades a ser exploradas, relacionadas 

ao potencial do mercado, a melhora da sua operação, a expansão geográfica, a diversificação de negócios e 

acesso a novos canais de vendas. A companhia deve então ampliar sua penetração, principalmente do 

Seguro Auto em regiões onde ainda não é líder e também fortalecer a diversificação de portfólio através de 

produtos relacionados a outros segmentos de atuação, com rentabilidade mais atrativa. A Porto Seguro 

pretende ainda desenvolver operações de startup, intensificar o uso da internet e desenvolver sua 

plataforma digital.  

BB Seguridade (BBSE3) – Resultado ajustado melhor do que o esperado resultou na revisão do guidance 

para cima: A BB Seguridade reportou uma forte melhora dos seus resultados, notadamente nos últimos 

dois trimestres, o que resultou na alteração para cima da expectativa de crescimento do lucro para 2019, 

refletindo principalmente, a evolução do resultado operacional da BB Corretora (seguro prestamista e vida 

do produtor rural), da Brasilseg por incremento dos prêmios ganhos e melhora na sinistralidade; aliado ao 

bom resultado financeiro da Brasilcap e da Brasilprev. As expectativas atuais e futuras, já contemplam o 

cenário de redução da taxa Selic e a descontinuidade de apropriação do resultado do IRB Brasil RE, pela 
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 alienação da totalidade da participação da companhia naquela coligada, ocorrido em julho. Nesse contexto 

esperamos a continuidade da entrega de um bom resultado em 2020, na casa de um dígito alto, norteado 

pelo bom ambiente de negócios, melhora dos indicadores macroeconômicos, redução do desemprego e 

aumento de renda.  

Tabela 15 - Indicadores Financeiros – Seguros e Previdência 

 

 

 

 

Siderurgia 

A indústria siderúrgica em todo o mundo não teve um ano fácil, quando a produção cresceu somente na 

Ásia e os preços sofreram quedas generalizadas.  Na Ásia, a China, Índia e o Vietnam apresentaram forte 

incremento em suas produções. 

Segundo os dados da World Steel Association (WSA), a produção mundial de aço entre janeiro e outubro de 

2019 atingiu 1,5 milhão de toneladas, volume 3,2% maior que em igual período do ano anterior.  Porém, se 

retirarmos a China, onde houve um crescimento de 7,4%, no restante do mundo o volume de aço 

produzido caiu 1,4%. 

No Brasil, os números da siderurgia foram decepcionantes.  Nos primeiros dez meses de 2019, o volume 

produzido de aço bruto caiu 8,6%, em função da demanda fraca e das paradas para manutenção nos fornos 

da Gerdau e CSN.  Neste período, as vendas no mercado interno caíram 2,4% e as receitas com exportações 

tiveram uma redução de 14,7%. 

Os preços do aço caíram na maioria dos mercados em 2019, sendo as maiores quedas nos Estados Unidos, 

e apenas na China houve aumento de preços, mesmo que pequenos (abaixo de 5% em todos os produtos).  

Isso foi consequência, principalmente, dos incentivos do governo chinês à construção civil e infraestrutura. 

Perspectivas para a Siderurgia em 2020 

✓ As previsões da WSA para a siderurgia, anunciadas em outubro, indicam o crescimento da 

demanda mundial de 1,7% em 2020, um expressivo recuo ante os 3,9% previstos para 

2019.  A WSA prevê que a China crescerá pouco em 2020, com um avanço de apenas 1,0%, 

depois dos 7,9% esperados para 2019.  O restante do mundo deve crescer apenas 2,5% em 

2020.  Este melhor desempenho para o restante do mundo em relação ao previsto para 

2019 (0,2%) leva em conta crescimentos mais expressivos na União Europeia (1,1%), outros 

países da Europa (5,0%) e na Comunidade dos Estados Independentes (2,0%).  Para a 

América Central e do Sul, a previsão é de um crescimento da ordem de 3,9%, onde 

certamente o Brasil terá papel importante; 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020

BBSeguridade BBSE3 40,00 37,70 6,1 17,0 7,1 4,9

Irbbrasil Re IRBR3 45,00 38,95 15,5 19,1 8,5 1,3

Porto Seguro PSSA3 70,00 62,74 11,6 12,5 2,5 3,8

(*) Cotação de fechamento: 

Empresa Código

30/12/2019
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✓ Com a redução das tensões comerciais entre Estados Unidos e a China e após quedas 

expressivas em 2019, os preços tem uma tendência de alta moderada em 2020; 

✓ Um importante limitador dos lucros das siderúrgicas em 2019 foi o aumento dos custos, 

principalmente do minério.  Para 2020, as expectativas são de queda nos preços do minério 

com a regularização do fornecimento pela Vale.  Porém, no caso do carvão, o mais 

importante insumo da siderurgia, a queda verificada em 2019 não deve persistir em 2020; 

✓ No Brasil, o IABr prevê para 2020 um crescimento de 5,3% na produção e 5,1% nas vendas no 

mercado interno; 

✓ Os aumentos dos preços da Usiminas de 5% em dezembro/19 e o mesmo valor em 

janeiro/20, além do anúncio da CSN de 10% para o início do ano, indicam um acréscimo de 

rentabilidade para as empresas do setor no 1T20; 

✓ Uma recessão global e/ou a falta de um acordo comercial entre os EUA e a China são os 

maiores riscos para a siderurgia em 2020. 

CSN (CSNA3) – A empresa teve um ano difícil em 2019, com redução nas vendas de aço e minério, que 

levaram à queda na rentabilidade.  Nos primeiros nove meses do ano, o volume de aço vendido teve um 

recuo de 6,7%, em parte compensado pelo aumento das vendas de minério e a alta dos preços deste 

produto.  No entanto, ganhos não recorrentes menores levaram um lucro líquido 77,8% inferior ao mesmo 

período de 2018.  A queda das cotações da Usiminas nos primeiros nove meses do ano, também foi muito 

importante para o resultado fraco da CSN. 

Perspectivas para 2020:  

✓ A produção de minério e aço deve crescer; 

✓ O processo de desalavancagem prosseguirá, com a possível venda de uma participação na CSN 

Mineração e da unidade na Alemanha; 

✓ Os custos da siderurgia não devem subir; 

✓ Os preços vão subir em 10% a partir de janeiro/2020.  A baixa diferença entre os preços no 

mercado externo e interno abre espaço para outras elevações; 

✓ A CSN vai iniciar em 2020 um projeto de expansão (+10 milhões de ton/ano) para a mina Casa 

de Pedra.  O projeto vai demandar investimentos de US$ 500 milhões e deve ser concluído em 

2020. 

Nossa recomendação para CSNA3 é de Compra com Preço Justo de R$ 18,00/ação. 

Usiminas (USIM5) - As expectativas positivas para a empresa, não se materializaram em 2019.  O ano 

anterior tinha sido de recuperação operacional e dos resultados, mas no ano passado o ambiente pior para 

a siderurgia não permitiu a continuação do processo. Os resultados da empresa nos primeiros três 

trimestres do ano mostraram quedas nos volumes vendidos de aço, parcialmente compensadas pelo 

aumento nas vendas de minério de ferro.  Além disso, houve incremento dos custos de produção e 

financeiros.  Com isso, a empresa teve reduções de 14,2% no lucro bruto, 19,2% no EBITDA ajustado e 

74,5% no lucro líquido. 
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 Nossas expectativas para a Usiminas em 2020 são as seguintes: 

✓ No mercado interno, as perspectivas são positivas para a demanda de aço no próximo ano, 

principalmente nos segmentos de Construção Civil e Distribuição; 

✓ A Usiminas pretende elevar seus preços para o segmento de Distribuição em 5% ainda no 4T19 e 

outro aumento de 5% será implementado no 1T20.  Estes aumentos devem impactar 

positivamente os resultados do primeiro semestre/2020; 

✓ As negociações para correção anual dos preços do aço vendido para o setor automotivo estão em 

curso, devendo resultar em um pequeno aumento; 

✓ Os custos operacionais permanecem estáveis no 4T19, em relação ao trimestre anterior, devendo 

ficar assim em 2020; 

✓ Continuam sendo estudados os investimentos em uma nova linha de galvanização e a decisão 

quanto à construção pode ser tomada em 2020; 

✓ A produção de minério de ferro, realizada pela Mineração Usiminas, será de 2,5 milhões de 

toneladas no 4T19 (totalizou 5,3 milhões até setembro/19).  Para 2020, a expectativa é de manter 

este nível. 

Nossa recomendação para USIM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 12,00/ação. 

Gerdau (GGBR4) - Mesmo com sua diversificação geográfica e de produtos, a empresa não escapou das 

dificuldades do setor no ano passado.  Até setembro/2019, comparado ao mesmo período do ano anterior, 

a Gerdau apresentou uma forte queda nas vendas de aço (20,9%), em parte consequência das vendas de 

ativos realizadas em 2018.  A receita líquida caiu menos que as vendas (14,6%), ajudada por melhores 

preços e pela desvalorização do real.  A paralisação para manutenção do alto-forno 1 da Usina de Ouro 

Branco, impactou fortemente os custos, que foram beneficiados pela redução no preço da sucata.  Com 

isso, no acumulado de nove meses a Gerdau teve quedas de 27,2% no lucro bruto, 12,8% no EBITDA 

ajustado e 42,5% no lucro líquido. 

Perspectivas para 2020: 

Apesar dos números pouco entusiasmantes de 2019, as perspectivas são mais otimistas para 2020; 

✓ Operação de Negócios (ON) Brasil: Houve um colapso da demanda nos últimos cinco anos, mas o 

pior passou e as vendas de aços longos já estão em recuperação.  O volume vendido para a 

construção civil, que representa entre 40%-50% do faturamento, começou a crescer.  Outros 

setores com grande potencial de aumento na demanda são de infraestrutura e óleo & gás; 

✓ ON América do Norte: Os fundamentos da economia dos Estados Unidos continuam fortes, 

sustentando o otimismo para os resultados desta operação em 2020.  O metal spread (diferença 

entre o preço da sucata e do produto final) caiu US$ 59 por tonelada do pico em fevereiro/2019 

para o nível atual de US$ 443/t.  A expectativa é de estabilidade neste patamar no próximo ano.  

Havia uma diferença de US$ 30 por tonelada entre a rentabilidade desta unidade da Gerdau e os 

concorrentes locais, que começa a ser encurtada; 
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✓ ON América do Sul: Os destaques desta região são Peru e Colômbia, onde as economias devem 

crescer mais de 3% em 2020; 

✓ ON Aços Especiais: A empresa está buscando atender novos mercados, como torres de energia 

eólica e material para impressão em 3D.  O segmento está se beneficiando da recuperação da 

indústria automobilística brasileira, processo que deve continuar em 2020; 

✓ Endividamento: A geração de caixa em 2020 deve ser forte.  Isso permitirá a continuação do 

processo de redução do endividamento, cujo objetivo é diminuir a relação Dívida Líquida/EBITDA 

para 1,5x (foi de 2,0x no 3T19). 

Nossa recomendação para GGBR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 18,50 por ação. 

Tabela 16 -Indicadores Financeiros – Siderurgia 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

CSN CSNA3 18,00 14,11 27,6 5,4 5,1 1,4 4,6%

Usiminas USIM5 12,00 9,51 26,2 10,0 4,6 0,8 2,5%

Gerdau GGBR4 18,50 20,00 -7,5 18,7 7,1 1,2 1,9%

(*) Cotação de Fechamento: 30/12/2019

Empresa Código

 

 

Telecomunicações  

Um dos marcos do setor de telecomunicações foi a aprovação da Lei No. 13.879, de 3 de outubro de 2019, 

alterando a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para permitir a adaptação da modalidade de outorga de 

serviço de telecomunicações de concessão para autorização, e a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, e 

revoga dispositivos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. 

Com foco na modernização dos contratos das empresas de telefonia em face dos avanços tecnológicos no 

setor, a Lei Geral das Teles (Lei 13.879/2019) foi sancionada em 4 de outubro depois de longa tramitação e 

grande controvérsia. 

A Lei Geral das Teles, ao alterar a legislação de 1997 que regulava o segmento, permite a migração das 

atuais concessões para o regime de autorização, em troca de investimentos das empresas na expansão da 

banda larga. Diferente do contrato de concessão, que exige licitação e não pode ser rompida 

unilateralmente, a autorização dispensa a concorrência pública, mas pode ser revogada a qualquer tempo 

pelo poder público. Com a mudança, as empresas deixarão de ter obrigações previstas no regime de 

concessões, como, por exemplo, investimentos em telefones públicos, conhecidos como orelhões. A 

alteração deve ter o aval da Anatel, e as empresas terão que cumprir requisitos específicos, como a 

garantia da prestação de serviço em áreas sem concorrência. 

Também com a finalidade de aumentar a eficiência e competição na telefonia celular, a lei passa a permitir a 

transferência de autorização de radiofrequências diretamente a outro interessado. Essa mudança leva à 

criação de um mercado privado de revenda dessas autorizações, o chamado mercado secundário de 

espectro. 
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✓ Além da mudança regulatória o setor de telecomunicações vem passando, nos últimos anos, por uma 

acelerada transformação tecnológica e nos hábitos dos usuários, sobretudo na telefonia móvel e na 

transmissão de dados. Os serviços gratuitos e com maior facilidade de comunicação trouxeram 

grandes desafios às empresas de telefonia, exigindo cada vez mais investimentos volumosos para 

competir num mercado amplamente aberto e sem limites de fronteira. Novos desafios deverão 

surgir num espaço relativamente curto de tempo, reduzindo ainda mais a dependência de serviços 

de operadoras.  

✓ Com respeito à estrutura, o setor de telecomunicações já atingiu sua maturidade no Brasil. A 

telefonia fixa já vem encolhendo e na telefonia móvel o Brasil possui atualmente o terceiro maior 

nível de densidade no mundo. Dados da Anatel indicam que o Brasil terminou novembro de 2019 

com 228,0 milhões de celulares e densidade de 107,96 celulares/100 habitantes. O mês de 

novembro/19 apresentou adições líquidas de 264 mil celulares.  O pré-pago apresentou adições 

líquidas negativas de 882 mil celulares. No pós-pago as adições líquidas foram de 1,1 milhão de 

celulares. A participação do pré-pago caiu para 52,57%. 

✓ Na telefonia fixa a Vivo segue na liderança do mercado com 32,3% de market share em outubro/19 

seguida pela Oi com 31,0% e terceira posição ficou o Grupo Claro com 28,8%. Em 2016 o Brasil 

possuía 42,0 milhões de aparelhos fixos, em out/19 este número caiu para 34,4 milhões. A redução 

vem acontecendo a cada ano e deverá continuar em declínio, com o uso de serviços alternativos.  

Perspectivas para 2020:  

Para este ano, nossa expectativa é de uma pequena alteração no perfil geral do setor, com pouco espaço 

para evolução da malha de celulares, já madura conforme demonstrado acima e redução na rede de 

telefonia fixa. A busca da compensação fica concentrada na oferta de novos serviços (pacotes completos) 

que visem à fidelização dos usuários. Neste segmento também deverá haver aumento de competição.  

Telefônica Brasil (VIVT4): A companhia é líder do setor de telecomunicações no Brasil com participação de 

32,3% no mercado de acessos móveis em agosto/19. Em set/19, o total de acessos atingiu 73,8 milhões, 

representando uma redução de 0,8% em relação à set/18. No pós-pago, que responde por 57,3% de sua 

rede, a Telefônica Brasil continua crescendo de maneira consistente, alcançando 42.300 mil acessos em 

setembro de 2019, uma evolução de 7,3% a/a. Já a base fixa vem caindo. No final de setembro/19 a base 

total de acessos fixos somou 19.888 mil, com redução de 10,8% em relação ao 3T18, justificada pelo 

desempenho dos acessos de voz, xDSL e DTH, devido, principalmente, à maturidade dos serviços e à decisão 

estratégica de cessar as vendas de TV por assinatura na tecnologia DTH no início do trimestre. 

Principais destaques:  

✓ No 3T19, o Lucro Líquido contábil somou R$ 965 milhões, redução de 69,6% na comparação anual.  A 

queda foi principalmente devido aos ganhos não recorrentes ocorridos no 3T18. Ajustado por esses 

efeitos, o Lucro Líquido contábil recorrente registra uma redução de 52,3% a/a em função do maior 

pagamento de impostos no 3T19, relacionado à menor declaração de JSCP no período, maiores 

gastos com depreciação e resultado financeiro negativo do período, parcialmente compensados pelo 

contínuo controle de custos e expansão do EBITDA. 
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✓ Os investimentos seguem representativos para a empresa. Nos 9M19 os desembolsos somaram R$ 

6,5 bilhões (22% da receita) sendo R$ 5,5 bilhões na rede de acessos.  

✓ O fluxo de caixa livre foi de R$ 5,6 bilhões nos 9M19. Considerando investimentos de R$ 6,5 bilhões, 

o pagamento de juros e impostos e a variação do capital circulante, é possível verificar a potência 

dos números da Telefônica Brasil.  

✓ A companhia encerrou setembro com uma posição de caixa líquido de R$ 251 milhões.  

 

Tim Participações (TIMP3): Nos 9M19 a empresa registrou uma redução de 3,0% na base móvel de clientes, 

somando 54,5 milhões em setembro, com a queda acontecendo no Pré-pago (-9,1%) que representou 61,0% 

da base total. No Pós-pago houve crescimento de 8,2%. A gestão e busca de fidelização dos clientes tem sido 

o grande desafio das empresas de telecomunicações. Num setor com muita competição direta e o 

surgimento de serviços gratuitos e com comodidade para os usuários, os riscos para o futuro do setor são 

iminentes. Mesmo com a sustentação de indicadores positivos, é possível enxergar uma estagnação no 

crescimento das empresas, e a Tim como uma das maiores deste mercado também terá que enfrentar este 

desafio.  

Principais destaques:  

✓ No acumulado de 9M19, a receita liquida cresceu 2,1% somando R$ 12,8 bilhões sendo R$ 11,5 

bilhões gerados pelo serviço móvel. O negócio das companhias de telefonia se concentra no serviço 

móvel e na forte atuação junto aos clientes, com oferta de pacotes abrangentes e com foco na 

qualidade do serviço.  

✓ Com as limitações de crescimento do setor em razão do mercado maduro, as companhias trabalham 

forte na redução de custos e despesas. A Tim mostrou uma redução de 0,2% nos custos normalizados 

de operação nos 9M19.  

✓ O fluxo de caixa operacional livre, excluindo a licença de 700 MHz, foi positivo em R$ 241 milhões, 

uma redução de R$ 980 milhões comparado ao 9M18. Este resultado é consequência de uma 

variação do capital de giro mais negativa em R$ 1,2 bilhão, ocasionada, majoritariamente, por uma 

redução das contas de Fornecedores, que tiveram uma diminuição mais significativa nos primeiros 

seis meses do ano. Este efeito sazonal irá desaparecer no 4T19.  

✓ Em set/19, a dívida líquida totalizou R$ 1,93 bilhão, queda de R$ 842 milhões comparada ao mesmo 

período do ano anterior, quando a dívida líquida foi de R$ 2,78 bilhões.  A relação Dívida 

Líquida/EBITDA ficou em 0,29x no trimestre, uma redução comparada aos 0,44x do 3T18.  

Tabela 17 - Indicadores Financeiros – Telecomunicações 

Preço Justo Preço Atual Potencial P/L (x) VE/Ebitda (x) PVPA (x) Yield (%)

R$ R$ (%) 2020 2020 2020 2020

Telefonica Brasil VIVT4 55,00 57,16 -3,8 15,6 5,7 1,4 5,7

Tim Participações TIMP3 16,00 15,67 2,1 19,7 5,8 1,7 3,0

(*) Cotação de fechamento: 30/12/2019

Empresa Código
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Carteiras Recomendadas para 2020 

 

Tabela 18 - Carteira Planner Recomendada para 2020 

Cotação de 

Fechto 

(R$/ação)

dez/19

1 Hapvida HAPV3 63,75 10

6 Banco do Brasil BBAS3 52,82 10

5 Banrisul BRSR6 21,65 10

4 Cemig CMIG4 13,79 10

8 Hypera HYPE3 35,69 10

9 JBS JBSS3 25,80 10

3 Log In Logística LOGN3 20,90 10

7 Petrobras PETR4 30,18 10

2 Rumo Logística RAIL3 26,10 10

10 Usiminas USIM5 9,51 10

Peso  (%)No. Empresa Código

 

 

Tabela 19 - Carteira Planner de Dividendos 2020 

 

Cotação de 

Fechto 

(R$/ação) Peso  (%)

dez/19

1 Banco ABC Brasil ABCB4 19,70 20

2 BB Seguridade BBSE3 37,70 20

3 Enauta ENAT3 16,00 20

4 Itau Unibanco ITUB4 37,09 20

5 Taesa TAEE11 31,18 20

No. Empresa Código
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