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Bolsa 

O Ibovespa voltou a subir ontem, (2,29%) chegando aos 83.171 pontos 

com giro financeiro de R$ 25,7 bilhões. Ontem o destaque ficou para a 

agenda econômica carregada com o PIB fraco nos EUA e a manutenção dos 

juros pelo Fed perto de zero nos Estados Unidos. A notícia de um potencial 

medicamento para o tratamento do coronavírus teve influência no 

mercado também. Nesta quinta-feira, a agenda econômica vem carregada 

com destaque para o PIB da zona do euro no 1T20 com queda de 3,8% no 

T/T e de 3,1% no A/A e a taxa de desemprego na região em 7,4% em março, 

(7,3% na leitura anterior). No Brasil, destaque para a taxa de desemprego 

nacional, criação de empregos formais e o coeficiente % de dívida sobre o 

PIB que sai na parte da tarde (expectativa: 53,3%). Hoje, último pregão de 

abril e véspera de feriado, as bolsas internacionais mostram alta no 

fechamento da Ásia e sobem também na Europa. Com o feriado de amanhã 

e o ânimo dos últimos dias, somado à safra de balanços, podemos ter mais 

um dia positivo. 

Câmbio 

O dólar voltou a recuar ontem, de R$ 5,5031 para R$ 5,3366 (-3,0%). A 

notícia de esforço concentrado do governo americano no combate ao vírus 

e a expectativa de avanço nas pesquisas para uma vacina, ajudaram para 

ajustar o mercado. 

Juros  

Os juros futuros recuaram novamente com a taxa do DI para jan/21 

terminando o dia com taxa de 2,835%, ante 2,825% na terça-feira. Para 

jan/29 a taxa caiu de 8,172% para 7,95%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 
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Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

 25/4/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (503,0) (69.582,0)

Ofertas Públicas 11.325,8
Saldo (58.256,3)

15,6%

13,9%

12,2%
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8,4%

-2,1%

-2,1%

-2,2%

-2,2%

-2,3%

CSNA3

IRBR3

COGN3

GOLL4

USIM5

TAEE11

CPFE3

KLBN11

RAIL3

MGLU3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 83.171 2,29 13,9 (28,1)

Ibovespa Fut. 84.150 3,25 12,1 (27,3)

Nasdaq 8.915 3,57 15,8 (0,6)

DJIA 24.634 2,21 12,4 (13,7)

S&P 500 2.940 2,66 13,7 (9,0)

MSCI 2.071 2,34 11,8 (12,2)

Tóquio 19.771 (0,06) 4,5 (16,4)

Xangai 2.822 0,44 2,6 (7,5)

Frankfurt 11.108 2,89 11,8 (16,2)

Londres 6.115 2,63 7,8 (18,9)

Mexico 36.870 2,90 6,7 (15,3)

India 32.720 1,89 11,0 (20,7)

Rússia 1.145 3,16 12,8 (26,1)

Dólar - vista R$ 5,34 (3,03) 2,5 32,6

Dólar/Euro $1,09 0,49 (1,4) (3,0)

Euro R$ 5,80 (2,55) 1,0 28,6

Ouro $1.713,41 0,33 8,6 12,9

* Dia anterior, exceto Ásia

Oscilações 01 dia Abril 2020

CDS Brasil 5 anos -1,72% 15,94% 221,7%

Minerio de Ferro 1,29% 3,44% -0,53%

Petroleo Brent 11,54% 10,55% -61,91%

Petroleo WTI 15,07% -15,38% -71,62%

Fonte: Bloomberg
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Bradesco (BBDC4) – Lucro do 1T20 cai 40% ante o 1T19 para R$ 3,8 bilhões   

O Bradesco registrou no 1T20 um lucro líquido recorrente de R$ 3,8 bilhões (ROAE de 11,7%) 

com forte redução de 39,8% em relação ao 1T19 (ROAE de 20,5%). Um resultado abaixo dos 

R$ 6,0 bilhões que esperávamos, explicado principalmente pelo reforço de R$ 2,7 bilhões em 

provisões para devedores duvidosos, em função do cenário de pandemia do Covid-19 e o 

reflexo direto na atividade econômica. 

Do lado positivo, (i) o crescimento de 2,9% da Margem Financeira e que refletiu a queda de 

27,8% da Margem Financeira com o Mercado, compensada pelo crescimento de 8,4% da 

Margem Financeira com Clientes; (ii) as despesas operacionais (despesas com pessoal e outras 

administrativas), que cresceram 2,1% em percentual abaixo da inflação; e (iii) o incremento de 

2,6% das receitas de serviços. 

Do lado negativo (i) a alta de 86,1% na PDD expandida (por reforço de R$ 2,7 bilhões no 

trimestre), impactando diretamente a margem financeira líquida que registrou queda de 

25,7%; e (ii) a redução de 23,4% do resultado de seguros. Esses aspectos foram decisivos para a 

redução do lucro líquido recorrente do banco e a expressiva queda de 8,8pp no ROAE para 

11,7% 9em base de 12 meses). 

Com base no cenário atual o banco suspendeu o guidance para 2020. Seguimos com 

recomendação de COMPRA para BBDC4 com preço justo de R$ 30,90/ação para 2020. 

 

A carteira de crédito expandida no 1T20 cresceu 17,0% em doze meses para R$ 655,1 bilhões, 

com destaque para o crescimento de 19,5% no segmento das famílias e alta de 15,6% nas 

empresas.  

A inadimplência medida pelos créditos em atraso (NPL) acima de 90 dias, cresceu de 3,3% no 

4T19 para 3,7% no 1T20, refletindo o comportamento no segmento PJ – nas Grandes 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Empresas e nas Micro, Pequenas e Médias Empresas, e também no segmento das Pessoas 

Físicas.  

O índice de cobertura acima de 90 dias reduziu-se de 245% em dez/19 para 228% em mar/20. 

Nesta base de comparação o Índice de Eficiência Operacional registrou piora, de 48,3% para 

49,3%. 

Ao final do trimestre a Basileia do banco era de 13,9% sendo de 11,4% de capital nível I para 

um patrimônio líquido de R$ 129,5 bilhões. 

 

Multiplan (MULT3) – Resultado líquido soma R$ 177,7 milhões, crescimento 
de 93,3% sobre o 1T19 

O 1T20 ainda foi positivo para a empresa, mas o efeito mais pesado da pandemia deverá ser 

sentido neste 2º trimestre cujo período de paralisação está sendo mais longo. Mesmo com a 

empresa conseguindo importantes reduções de custo e despesas, a queda no faturamento e os 

investimentos de suporte em solidariedade aos parceiros por conta da pandemia, deverão 

pesar sobre os números da empresa. 

A despeito de todos os problemas causados pelo coronavírus na economia brasileira, a 

Multiplan conseguiu manter bom desempenho nos dois primeiros do ano, sofrendo pequeno 

impacto em março. Com isso, a receita liquida do 1T20 somou R$ 326,0 milhões ante R$ 307,9 

milhões no 1T19 (+3,8%). 

O EBITDA atingiu R$ 343,7 milhões no 1T20 contra R$ 230,5 milhões no 1T19 (+49,1%). A 

conta foi beneficiada por efeito na recorrente refletindo uma redução global nas despesas, o 

ganho pontual e não recorrente da aquisição de participação na Manati além do efeito líquido 

positivo da remuneração baseada em ações quando comparado ao 1T19. Mesmo assim, se 

ajustado pela reversão da remuneração base ada em ações, no 1T20 o EBITDA cresceria 33,2% 

sobre o EBITDA ajustado do 1T19. 

O lucro líquido do 1T20 somou R$ 177,7 milhões contra R$ 91,9 milhões o 1T19, favorecido 

por outras receitas operacionais (resultado não recorrente) mencionado acima.  

A taxa de ocupação aumentou e mais da metade dos shopping centers estão com 98% de 

ocupação. 

Iniciativas de apoio aos lojistas – Redução de 50% nas contas de abril para os lojistas que 

pagaram os aluguéis em dia. A Companhia também cortou custos em seus shopping centers, a 

fim de oferecer aos locatários uma redução de 50% nos encargos de condomínio e uma 

redução de 100% nas taxas de fundos de promoção. 

Para o mês de abril, a ser pago em maio, os lojistas que tenham cumprido suas obrigações 

financeiras anteriores e que não puderam operar durante o mês de abril receberão uma 

redução única de 100% do aluguel do mês, e terão mantidas as condições para encargos de 

condomínio e fundo de promoção oferecidas em março. 
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A Multiplan concedeu em 2020, até abril, aproximadamente R$ 300 milhões em reduções para 

seus locatários, considerando encargos condominiais, verbas dos fundos de promoção e outras 

despesas de conservação dos shopping centers, além de aluguéis. Nos próximos meses, a 

Companhia continuará avaliando o cenário e trabalhando caso a caso com seus lojistas para 

apoiar seus negócios. 

Posição de caixa e liquidez - A Multiplan, ao final do 1T20, alcançou uma posição de caixa de R$ 

1.149,3 milhões para sustentar suas necessidades de capital durante o período atual. Em março 

de 2020, a Companhia assinou e sacou uma nova linha de crédito de R$ 250,0 milhões, com 

prazo de 2 anos a CDI + 1,95% a.a. 

A dívida líquida da Multiplan ao final do trimestre era de R$ 2,67 bilhões, e a relação dívida 

líquida / EBITDA de 2,55x. É importante destacar que, em 31 de março de 2020, a dívida líquida 

da Multiplan representava 12,2% do valor justo de suas propriedades 

Revisão do pipeline de projetos - Para seu pipeline de projetos a Multiplan implementou uma 

revisão abrangente dos atuais investimentos planejados para 2020 e decidiu suspender 

temporariamente os investimentos em projetos que estavam em estágio inicial. 

A Companhia estima que as reduções e diferimentos de investimentos em 2020, em 

comparação com seu plano anterior, reduzirão o CAPEX da Companhia até o fim do ano para 

um intervalo de R$150-250 milhões. 

Ontem a ação MULT3 ncerrou cotada a R$ 22,37 acumulando queda de 32,1% no ano e no mês 

a alta é de 5,0%. O preço justo do mercado para a ação é de R$ 27,40 com potencial de 

valorização de 22%. 

 

Odontoprev (ODPV3) – No 1T20, o lucro líquido atingiu R$ 75,2 milhões, 22,8% 
abaixo do 1T19. 

A companhia encerrou o 1T20 com um resultado líquido de R$ 75,2 milhões. O número 

representa uma queda de 22,8% em relação ao 1T19 e alta de 4,9% comparado do 4T19. Neste 

1T20 a empresa contabilizou um aumento significativo em provisão nos planos individuais por 

conta da pandemia. É possível que este 2T20 exija novamente uma cautela da empresa neste 

aspecto. 

Excluindo a provisão nos planos individuais, o lucro líquido teria sido de R$ 91.1 milhões, com 

margem líquida de 20,0%. Vale lembrar que no 1T19 houve reversão de ISS, com impacto 

positivo de R$ 13,6 milhões. 

Contudo, a saúda financeira da Odontoprev, seu histórico de crescimento e liderança de 

mercado, deverá permitir uma retomada rápida no pós-pandemia. 

Principais destaques: 
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Adição líquida de 64 mil novos beneficiários no trimestre, melhor performance sazonal em 8 

anos. Em 12 meses foram mais 244 mil novos beneficiários. 

• A OdontoPrev atingiu 7.463.320 beneficiários, com adição de 64 mil novas vidas no 

trimestre, melhor desempenho sazonal desde 2012, com adição de 244 mil 

beneficiários nos últimos doze meses. 

• Os principais indicadores operacionais se mantiveram em bom nível, apesar do 

aumento das provisões. As provisões pontuais elevaram a sinistralidade individual em 

R$ 24 milhões, de 32% para 53% no 1T20; 

• A receita líquida consolidada (ROL) atingiu R$ 455,1 milhões no 1T20, crescimento 

anual de 3,5%. Nos últimos doze meses, a receita totalizou R$ 1,81 bilhão, 9,0% acima 

do ano anterior. 

• O tíquete médio consolidado no 1T20 foi de R$ 1,11, estável em relação ao 1T19, 

refletindo o reajuste de contratos corporativos e o mix de vendas no período. Nos 

últimos doze meses, o tíquete foi de R$ 21,20. 

• A receita líquida corporativa foi de R$ 259,1 milhões no 1T20, com crescimento anual 

de 2,4%, 11º trimestre consecutivo de alta. Nos últimos doze meses, a receita líquida 

corporativa foi de R$ 1,03 bilhão, crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior. 

• Desde o IPO em 2006, a OdontoPrev apresentou geração de caixa de R$ 3.049,6 

milhões, tendo distribuído R$ 2,33 bilhões bilhões aos acionistas, terminando 

março/2020 com caixa líquido de R$ 672,9 milhões, sem endividamento.   

• Desde o IPO, em 2006, o retorno aos acionistas OdontoPrev foi de 17,1% ao ano, em 

comparação com 6,3% do IBrX.  

• A companhia anunciou o pagamento de dividendos no valor total de R$ 23,7 milhões 

(R$ 0,04 por ação) a serem pagos em outubro. 

Ontem a ação ODPV3 encerrou cotada a R$ 16,00 com queda de 5,0% no ano. O mercado 

avalia a ação em R$ 17,00, portanto atualmente está bem precificada. 

 

Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4) – Resultado do 1T20 acima do 
esperado 

A Cteep registrou no 1T20 um lucro líquido de R$ 308 milhões (em base regulatória) com 

crescimento de 34% em relação aos R$ 230 milhões de igual trimestre do ano anterior. Um 

bom resultado, acima do esperado e que refletiu o incremento de receita e principalmente a 

melhora do resultado operacional. Pelo IFRS o lucro líquido do trimestre eleva-se a R$ 392 

milhões para uma receita operacional líquida de R$ 806 milhões (e que se compara a R$ 734 

milhões pelo regulatório). 
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Cotadas a R$ 19,42/ação (valor de mercado de R$ 12,8 bilhões) suas ações registram queda de 

13,0% este ano. Nesse preço os múltiplos para 2020 são: P/L de 10,1x e VE/EBITDA de 6,1x. O 

preço justo de mercado de R$ 25,00/ação traz um potencial de alta de 28,7%. 

 

Destaques 

• No 1T20, a receita operacional bruta consolidada atingiu R$ 851,5 milhões (+5,5% em 

12 meses), explicado principalmente pela variação positiva do IPCA, que impactou a 

receita de O&M e da RBSE, e pela receita proveniente da energização de novos 

projetos de reforços e melhorias. 

• As deduções da receita bruta no 1T20 atingiram R$ 117,1 milhões em linha com o 

1T19 e a variação dos encargos regulatórios. Desta forma, a receita líquida totalizou 

R$ 734,3 milhões no 1T20 com incremento de 5,8% ante o 1T19. 

• Os custos e despesas de O&M, ex-depreciação, somaram R$ 127,7 milhões no 1T20 

com queda de 1,9%  em relação a igual trimestre do ano anterior, contribuindo para o 

aumento do EBITDA ajustado que totalizou R$ 673,8 milhões no 1T20. 

• Ao final do 1T20 a dívida líquida consolidada da companhia era de R$ 2,67 bilhões, 5% 

acima dos R$ 2,55 bilhões do trimestre anterior, e alavancagem de 1,1x bem abaixo do 

covenant mais restritivo, equivalente a 3,0x o EBITDA ajustado. 

 

Cesp (CESP6) – Lucro líquido de R$ 53,8 milhões no 1T20 

A Cesp registrou no 1T20 um lucro líquido de R$ 54 milhões e se compara ao prejuízo líquido 

de R$ 158,2 milhões do 1T19. Um bom resultado, melhor que o esperado, construído pelo 

cresciment0 de 30% da receita líquida e forte melhora do resultado operacional medido pelo 

EBITDA. 
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A CESP6 registra queda de 4,4% este ano para R$ 28,30/ação equivalente a um valor de 

mercado de R$ 9,3 bilhões. O preço justo de R$ 34,00/ação embute traz um potencial de alta 

de 20,1%. 

 

Destaques 

• Geração de 1.105 MW médios de energia, 17% acima da garantia física da companhia 

de 948 MW médios.  

• Índice de Disponibilidade médio das usinas de 94,1% no 1T20, (93,8% no 1T19), acima 

dos níveis de referência da Aneel.  

• Crescimento de 30% na Receita Operacional Líquida, atingindo R$ 461 milhões no 

1T20, sendo R$ 61 milhões proveniente das operações da CESP Comercializadora.  

• Redução de 63% no custo de energia comprada e de 46% nos custos e despesas de 

Pessoal e Administração no 1T20 em relação ao 1T19.  

• EBITDA ajustado consolidado de R$ 336 milhões e margem de 73% no 1T20, aumento 

de R$ 294 milhões em relação ao 1T19.  

• Geração de R$ 242 milhões de fluxo de caixa operacional após serviço da dívida, com o 

índice de conversão de caixa de 72% no 1T20. 

 

Vale (VALE3) - Teleconferência para discutir os resultados do 1T20 

A empresa realizou na manhã de ontem uma reunião com analistas para discutir o resultado do 

1T20, divulgado na noite anterior.  O tom da reunião foi positivo, com a diretoria confiante em 

redução de custos e melhoria de produtividade no restante do ano, podendo inclusive, voltar a 

pagar dividendos assim que os riscos desta crise puderem ser melhor mensurados. 



 

Página | 8  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
30 de abril de 2020 

 

Os números da Vale no 1T20 mostraram redução de receita e rentabilidade operacional, mas a 

ausência de grandes perdas não recorrentes, permitiu um resultado positivo.  Este lucro foi 

muito impactado pelo grande aumento dos custos financeiros, dado pela desvalorização do 

real. A Vale obteve no 1T20 um lucro líquido de US$ 239 milhões, contra resultados negativos 

de US$ 1.562 milhões no trimestre anterior e US$ 1.642 milhões no 1T19. 

Os principais pontos discutidos foram os seguintes: 

• Junto com o resultado, a Vale também divulgou algumas projeções acerca do negócio de 

minério de ferro, como: reduzir em frete em US$ 3 por tonelada (foi US$ 17,3/t no 1T20), 

diminuir o custo caixa C1 para abaixo de US$ 14/t no segundo semestre do ano (US$ 16,2/t no 

1T20).  Além disso, a empresa pretende investir US$ 4,6 bilhões em 2020, valor que foi de US$ 

3,7 bilhões em 2019; 

• O custo “C1” de produção do minério de ferro (caixa sem royalties) não cai no 2T20, 

devido a custos que estão sendo incorridos, como: auxílios a funcionários, despesas com a 

Covid-29, custo alto de novos projetos e manutenção no S11D; 

• Frete: Redução de custos já ocorre no 2T20, derivada da queda nos preços do petróleo; 

• A geração de caixa operacional deve crescer nos próximos trimestres, superando o 

EBITDA (ficou abaixo no 1T20); 

• O impacto total estimado da Covid-49 nos resultados é de US$ 500 milhões, 

contemplando aumentos de custos, redução no ritmo de projetos e a ajuda humanitária (US$ 

100 milhões) que a empresa está realizando; 

• A Vale já tem condições financeiras de retornar ao pagamento de dividendos e o fará 

assim que os riscos da crise atual puderem ser melhor dimensionados. 

Em 2020, VALE3 caiu 12,3%, bem menos que o Ibovespa, cuja desvalorização no período foi de 

28,1%.  A cotação de VALE3 no último pregão (R$ 46,73) estava 18,5% abaixo da máxima 

alcançada neste ano e 44,0% acima da mínima. 

 

Petrobras (PETR4) - Ganhos com novo modelo de assistência de saúde 

A empresa informou, na noite de ontem, que seu Conselho de Administração aprovou um novo 

modelo de gestão para a AMS – Assistência Multidisciplinar de Saúde, com a criação de uma 

associação civil, sem fins lucrativos, mantendo a modalidade de autogestão.  A gestão da AMS 

atualmente é feita pela área de Recursos Humanos da própria Petrobras. 

Em pelo menos dez anos, a empresa espera obter uma economia com valor presente de R$ 6,2 

bilhões decorrente desta mudança. 
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Neste momento de crise, em que a empresa terá seu fluxo de caixa abalado pelas quedas no 

preço do petróleo e no consumo interno, uma notícia de economia com valor relevante é 

sempre muito boa. 

O valor estimado desta economia é equivalente a 16,4% do EBITDA verificado no 4T19. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00 (potencial de alta 

em 43%).  Nos últimos doze meses, esta ação caiu 31,4%, muito mais que o Ibovespa, cuja 

queda foi de 13,5%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 18,20) estava 41,7% abaixo da 

máxima alcançada em 2020 e 67,7% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 25/4/20 Mês Ano

S aldo (503,0) (5.244,8) (58.256,3)

Fonte: B3 e Planner Corretora

Fluxo de capital estrangeiro - Sem IPOs e Follow on
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 
analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 
alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 
598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui 

refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se 

necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:  

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização 

do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de 

valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do 

Índice Bovespa, mais o prêmio. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


