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Bolsa 

Ontem o Ibovespa pesou mais uma vez, seguindo o mau humor dos 

mercados lá de fora e o ambiente político negativo no Brasil. A queda foi de 

2,02% voltando para 78.876 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 19,3 

bilhões. A pressão de vendas foi logo no início do pregão, com certo alívio 

no final da sessão com a sinalização de aprovação da PEC do Orçamento de 

Guerra e do projeto de auxílio aos Estados e municípios pelo presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Hoje temos uma agenda econômica que 

mostra o IPC-Fipe de abril com queda de 0,30% ante uma alta de 0,10% na 

leitura anterior e ainda nesta manhã sai a produção industrial de março 

com expectativa de queda por conta do Covid-19. Na zona do euro, queda 

no Índice de Preços ao Produtor e nos EUA os indicadores devem também 

mostrar queda. As bolsas internacionais mostram reação na zona do euro, 

nesta terça-feira, com a decisão de diversos países no avanço da 

flexibilização para o retorno gradual da atividade econômica. Nos EUA, o 

Estado da Califórnia deverá reduzir as restrições ao trabalho ainda nesta 

semana. O sentimento de que alguns países avançam para a flexibilização 

ajuda para puxar os preços do petróleo mais uma vez. 

Câmbio 

A abertura da semana tensa foi suficiente para mais uma alta do dólar 

frente ao real (1,05%. No fechamento a moeda marcou R$ 5,5441 contra 

R$ 5,4866 na quinta-feira (30 de abril).   

Juros  

O mercado de juros futuros segue pouco incomodado com os 

acontecimentos das últimas semanas. Ontem, a taxa do contrato de 

Depósitos Interfinanceiros (DI) para jan/21 mostrava 2,770%, de 2,775% 

no ajuste de quinta-feira. Para jan/27 a taxa passou de 7,400% para 

7,500%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

 29/4/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário 695,9 (68.695,8)

Ofertas Públicas 11.325,8
Saldo (57.370,0)

5,9%

5,4%

3,7%

3,5%

3,5%

-6,9%

-8,1%

-10,1%

-10,8%

-12,9%

VIVT4

TIMP3

ABEV3

MGLU3

VVAR3

BRML3

CSNA3

GOLL4

EMBR3

AZUL4

Oscilações 01 dia Abril 2020

CDS Brasil 5 anos 0,45% 16,74% 223,9%

Minerio de Ferro 0,00% 3,44% -0,53%

Petroleo Brent 7,54% 28,63% -55,68%

Petroleo WTI 9,71% 9,23% -63,36%

Fonte: Bloomberg
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Itaú Unibanco (ITUB4) – Lucro recorrente do 1T20 reduz-se 43% ante o 1T19 
para R$ 3,9 bilhões  

O Itaú Unibanco registrou no 1T20 um lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões (ROAE de 

12,8%) com forte redução de 43% em relação ao 1T19 (ROAE de 23,6%). Um resultado 37% 

abaixo dos R$ 6,2 bilhões que esperávamos, explicado principalmente pelo aumento 165% na 

PDD em base de doze meses, em função do cenário de pandemia do Covid-19, com reflexo 

direto na atividade econômica, nas perspectivas financeiras das pessoas e empresas, e no 

impacto do custo do crédito do banco. 

Do lado positivo, (i) a alta de 0,8% da Margem Financeira Gerencial, que refletiu o crescimento 

de 3,8% da Margem Financeira com Clientes e que compensou a queda de 39% da Margem 

Financeira com o Mercado (associada ao aumento de volatilidade na 2ª quinzena de março); (ii) 

o importante crescimento de 10% das Receitas de Serviços; e (iii) a queda de 0,8% das 

Despesas não decorrentes de juros, com destaque para menores despesas com pessoal e 

serviços de terceiros. Ressalte-se também a menor alíquota efetiva de IR/CS que caiu para 

19,4% no 1T20, reflexo da redução do lucro tributável e o maior efeito proporcional do 

benefício do pagamento de Juros sobre o capital próprio. 

Do lado negativo (i) a alta de 165% do custo do crédito (leia-se principalmente a PDD), 

impactando diretamente a Margem Financeira Líquida que registrou queda de 44%; e (ii) a 

redução de 1,6% do resultado de seguros. Esses aspectos foram decisivos para a redução do 

lucro líquido recorrente do banco e a expressiva queda de 10,8pp no ROAE em base de 12 

meses. 

Com base no cenário atual e na baixa visibilidade sobre a extensão e profundidade dos efeitos 

da crise, o banco suspendeu o guidance para 2020.  Seguimos com recomendação de COMPRA 

para ITUB4 com preço justo de R$ 32,00/ação. 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Outros destaques 

• A carteira de crédito com garantias e títulos privados no 1T20 cresceu 18,9% em doze 

meses para R$ 769,2 bilhões, devido a maior demanda por crédito em meio à crise 

gerada pelo novo coronavírus, com destaque para o desempenho do segmento de 

Grandes Empresas que cresceram 24,5% em 12 meses. O segmento de PF registrou 

alta de 10,4% e o segmento de Micro, Pequenas e Médias Empresas cresceram 31,9% 

ante mar/19. 

• A inadimplência medida pelos créditos em atraso (NPL) acima de 90 dias, cresceu de 

3,0% no 4T19 para 3,1% no 1T20 (sendo de 3,5% no Brasil e 2,0% na América Latina). 

De acordo com o banco, “no Brasil, o índice de pessoas físicas aumentou devido ao 

aumento das carteiras de maior risco no mix de produtos, porém dentro do nosso 

apetite de risco”. Já o aumento na América Latina “ocorreu em operações específicas 

do segmento corporate tanto no Chile quanto na Argentina”. 

• O índice de cobertura acima de 90 dias elevou-se de 229% em dez/19 para 239% em 

mar/20 em função do aumento de PDD. Nesta base de comparação (trimestral) o 

Índice de Eficiência Operacional registrou leve piora, de 44,0% para 44,0%. 

• Ao final do trimestre a Basileia do banco era de 13,3% sendo de 12,0% de capital nível I 

e 10,3% de capital principal, para um patrimônio líquido de R$ 123,6 bilhões. Os Ativos 

Totais cresceram 20% em 12 meses para R$ 1.983 bilhões, em linha com o crescimento 

da carteira de crédito (+19%). 

 

Via Varejo (VVAR3) – Atualização sobre medidas adotadas e panorama atual  

Reabertura de lojas físicas: 

No início de abril a Companhia iniciou a reabertura gradual de suas lojas físicas. Atualmente a 

Companhia conta com 1.073 lojas físicas. Dessas, 224 já foram reabertas e até o dia 07 de maio 

serão 233.  

As lojas reabertas vêm apresentando performance de vendas similar aos níveis de 

faturamento anteriores ao início da pandemia. 

Faturamento: 

A Companhia afirma que nas últimas semanas tem atingido patamares em torno 70% do 

orçamento total original previsto para a soma de todas as lojas físicas e o e-commerce. Essa 

performance tem sido suportada principalmente pelo forte crescimento do e-commerce.  

 “me chama no zap”: também tem contribuído de forma significativa um novo formato de 

vendas pela internet. Nele, os vendedores da Companhia interagem com os Clientes por meio 

das redes sociais. Essa iniciativa já representa 20% de nossas vendas pela internet.  
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Market-share: 

De acordo com o portal Compre e Confie (especializado na medicação de mercado eletrônico 

de forma abrangente), constata-se que: 

1. na 13ª semana do ano de 2020 (contra mesma semana de 2019) a Companhia cresceu 

em 148% frente ao crescimento de 26% do mercado;  

2. na 14ª semana a Companhia cresceu 178% frente ao crescimento de 47% do mercado;  

3. na 15ª semana a Companhia cresceu 208% frente ao crescimento de 45% do mercado, 

e  

4. na 16ª semana a Companhia cresceu 408% frente a 114% do mercado em geral.  

Adicionalmente, vale destacar que de acordo com o mesmo portal Compre e Confie, cerca de 

45% dos aparelhos celulares vendidos no país na 16ª semana do ano foi vendido pela Via 

Varejo. 

Investimentos: 

Devido à pandemia, a Companhia decidiu, concentrar os investimentos nas áreas de logística, 

infraestrutura e especialmente em tecnologia.  

Logística e aquisição da AsapLog : 

A Companhia já conta com um dos maiores sistemas logísticos do país, com centros de 

distribuição espalhados estrategicamente no território nacional. A Companhia estima que até 

o fim do ano de 2020 haverá 180 Mini Hubs (pequenos centros de distribuição) instalados, 

fazendo entregas mais rápidas para todos os clientes.  

A Companhia adquiriu a AsapLog, empresa de tecnologia que atua no setor de logística e, 

também, em solução para a entrega última milha (“last mile”). Estima-se que essa aquisição 

tenha adiantado em 12 meses os esforços para o desenvolvimento interno da Companhia, e 

que trará forte apoio para explorar a integração da sua malha logística, inclusive controlando a 

gestão dos Mini Hubs, reduzindo drasticamente o custo logístico e o prazo de entrega. 

Referida aquisição é também relevante para a melhoria de soluções para os parceiros de 

Marketplace (“sellers”) da Companhia. 

Crediário e banQi: 

 No mês de abril, a Companhia lançou em suas plataformas online a solução do Crediário 

Digital. Na cobrança, a Companhia realizou a expansão dos canais de atendimento e foram 

aceleradas a implementação de novas ferramentas digitais. Também no banQi a Companhia 

percebeu forte crescimento: mais de 100% no número de contas, mais de 110% no número 

de Carnês e mais de 110% no pagamento por boletos. 
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Aluguéis: 

A Companhia está renegociando o pagamento de aluguéis relativos a todos os seus imóveis. 

Nesse contexto, informa que realizou os pagamentos referentes ao mês de março de 2020 com 

diversos descontos e concessões realizados por vários locadores. Informa ainda que a regra 

geral adotada para o período que durar o fechamento é a busca pela isenção total dos 

pagamentos. Para suportar tal estratégia, a Companhia, além das negociações, ingressou com 

diversas ações judiciais, obtendo liminares com descontos e isenções significativos. 

 Despesas: 

Conforme apontado na divulgado de resultados da Companhia do 4º trimestre de 2019, cerca 

de 65% das despesas são variáveis e tal composição tem contribuído para o resultado da 

Companhia. 

A Companhia inicialmente concedeu férias coletivas e posteriormente suspendeu contratos 

de trabalho de grande parte de sua força de trabalho, pelo período que perdurar as medidas 

restritivas de funcionamento normal das lojas físicas. A Companhia continua avaliando 

medidas para redução de despesas de forma permanente.  

Todas as informações acima são preliminares e não revisadas pelos auditores independentes. 

 

Petrobras (PETR4) –Notícias sobre os processos de venda de usinas eólicas e 
da Gaspetro 

Na noite de ontem a empresa divulgou duas notícias importantes sobre o andamento de 

processos de desinvestimento de um conjunto de usinas eólicas e da Gaspetro. 

No primeiro comunicado, a Petrobras informou que o processo de venda das empresas Eólica 

Mangue Seco 1 e 2 passou para fase vinculante, quando os potenciais compradores recebem 

carta-convite com instruções sobre o processo, incluindo orientações para a realização de due 

diligence. 

Vale lembrar que está em curso a fase vinculante para a vendas das empresas Eólica Mangue 

Seco 3 e 4 (comentada em nosso Boletim de 16/03/20). 

Estas empresas estão localizadas em Guamaré-RN, fazendo parte de um complexo de quatro 

parques eólicos com capacidade instalada total de 104 MW e individual de 26 MW. 

A Petrobras informou no segundo comunicado que reabriu, até o dia 15 de maio/20, o prazo 

para análise e habilitação de potenciais compradores no processo de venda de sua participação 

(51%) na Petrobras Gás S.A. (Gaspetro).  Os 49% restantes pertencem à Mitsui Gás e Energia 

do Brasil Ltda. 

A divulgação do teaser desta operação foi comentada em nosso Boletim do dia 28/02/20. 
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A Gaspetro é uma holding, que tem participações em várias companhias estaduais 

distribuidoras de gás natural.  O volume total de gás distribuído em 2019 foi de 29 milhões 

m³/dia, atendendo próximo de 500 mil clientes, operando uma rede de distribuição com mais 

de 10 mil km de gasodutos. 

A venda de ativos da Petrobras é fundamental para reduzir seu endividamento.  Neste 

momento de crise mundial e baixa acentuada na cotação do petróleo, é até surpreendente que 

a empresa consiga manter seus processos de desinvestimentos em curso. 

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

em 44%).  Nos últimos doze meses, esta ação caiu 42,4%, mais que o Ibovespa, cuja queda foi de 

31,8%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 17,38) estava 44,4% abaixo da máxima 

alcançada em 2020 e 60,2% acima da mínima. 

 

IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRBR3) – Adiado balanço do 1T20 para 18/junho 

A companhia alterou a data de divulgação das Informações Trimestrais – ITR referentes ao 1º 

trimestre de 2020 para o dia 18 de junho de 2020 e a data da Teleconferência para o dia 19 de 

junho de 2020. 

A alteração da data está prevista na Deliberação CVM nº 849 e no Regulamento do Novo 

Mercado, em face ao estado de emergência decretado pela União e a evolução da pandemia da 

Covid-19. 

Ao preço de R$ 9,59/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 10,0 bilhões, a ação IRBR3 

registra queda de 75,4% este ano, sendo negociada a 1,9x o seu valor patrimonial. 

 

Setor de telefonia - perspectiva da oferta de compra das redes móveis da Oi  

Ontem os destaques de alta no Ibovespa foram, Telefônica Brasil e Tim Participações com a 

perspectiva da oferta de compra das redes móveis da Oi pelas duas companhias.  A 

possibilidade da venda da rede móvel da Oi já foi comentada outras vezes. O valor estimado do 

negócio é da ordem de R$ 15 bilhões. Este valor coincide com o saldo de dívida liquida da 

empresa em dezembro de 2019. 

A ação TIMP3 fechou a R$ 13,45 com alta de 5,4% (7,2% em uma semana). E queda de 13,6% 

no ano. Valor de mercado R$ 32,6 bilhões. 

A VIVT4 encerrou a R$ 48,33 com valorização de 5,9% (2,8% em uma semana. Queda de 15,0% 

no ano. Valor de mercado R$ 81,9 bilhões. 

A OIBR3 fechou o dia aos R$ 0,68 com valorização de 9,7% com valor de mercado de R$ 4,2 

bilhões. A ação PN (OIBR4) subiu 11,0% fechando a R$ 1,11. 
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Fatos recentes sobre a Oi: 

·         Em 28 de janeiro a Oi respondeu Oficio da CVM sobre notícia veiculada na imprensa pelo 

jornal Valor Econômico, em 28/01/2020 citando que a companhia tentava vender suas torres 

até março deste ano.  Em resposta a administração da Companhia cita que tem concentrado 

esforços no processo de geração de liquidez de curto prazo mediante a venda de ativos non-

core, dentre eles torres, em linha com o previsto no seu Plano de Recuperação Judicial e no seu 

Plano Estratégico. 

·         30 de janeiro – Continuidade ao Projeto de Venda de Ativos non-core Oi S.A. A 

Companhia informou que celebrou instrumento particular de promessa de venda de imóvel de 

sua propriedade, localizado na Rua General Polidoro nº 99, Botafogo, na cidade do Rio de 

Janeiro, à Alianza Gestão de Recursos Ltda., pelo valor de R$ 120,5 milhões, dando 

continuidade a seu projeto de venda de ativos non-core. 

·         04 de Fevereiro – Conclusão de Subscrição/Integralização das Debêntures da  1ª emissão 

de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia 

adicional fidejussória, em série única, para colocação privada, da sua controlada Oi Móvel S.A. – 

Em Recuperação Judicial, no valor de R$ 2,5 bilhões. 

Destaques do relatório da Recuperação Judicial de janeiro/2020: 

Geração de Caixa Operacional Líquida das Recuperandas - negativa em R$ 413 milhões em 

janeiro/20 

Investimentos - atingiram o patamar de R$ 685 milhões em janeiro/20. 

Recebimentos - redução de R$ 109 milhões em janeiro/20, totalizando R$ 2.303 milhões. 

Pagamentos - recuo de R$ 51 milhões em janeiro/20, atingindo o patamar de R$ 2.031 milhões. 

Em janeiro/20 - entrada de caixa de R$ 2.264 milhões na rubrica Operações Financeiras. 

Saldo Final do Caixa Financeiro das Recuperandas - elevação de R$ 1.851 milhões em 

janeiro/20, totalizando R$ 3.761 milhões. 

Destaques financeiros: 

• Em dez/2019 a companhia registrou uma dívida liquida de R$ 15,9 bilhões. 

• A dívida bruta somava R$ 18,2 bilhões sendo R$ 17,9 bilhões no longo prazo 

(recuperação judicial). Do total R$ 8,7 bilhões estão em moeda nacional e R$ 9,5 

bilhões em moeda estrangeira. 

• O EBITDA somou R$ 4,5 bilhões e os investimentos R$ 7,8 bilhões ficando o FCO de 

rotina negativo em R$ 3,4 bilhões. 

• As despesas financeiras somaram R$ 5,2 bilhões. 

• O prejuízo foi de R$ 9,1 bilhões. 
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• O patrimônio líquido da OI somava R$ 18,0 bilhões. 

 

Indústria automobilística - Vendas de veículos caiu 73,6% em abril 

Segundo os dados fornecidos pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos 

Automotores (Fenabrave), as vendas (emplacamentos) no Brasil em abril foram de 89,7 mil 

unidades, quantidade que foi 73,6% menor que no mesmo mês do ano passado.  Comparadas a 

março, as vendas em abril caíram 64,0%. 

Estes dados são valiosos para se dimensionar o tamanho das perdas de vendas para vários 

setores, como fabricantes de veículos e autopeças (Marcopolo, Randon e Tupy), sendo também 

importantes para as siderúrgicas (Usiminas, CSN e Gerdau), que tem em nas vendas para o 

mercado interno suas melhores margens. 

Produção de Veículos

Unidades Abr/20 Abr/19 Var. 4M20 4M19 Var.

Automóveis 39.498 189.076 -79,1% 490.431 685.813 -28,5%

Comerciais Leves 11.864 32.216 -63,2% 93.474 115.467 -19,0%

Caminhões 3.910 8.488 -53,9% 24.134 29.864 -19,2%

Ônibus 460 2.142 -78,5% 5.754 8.335 -31,0%

Implementos Rodoviários 3.172 5.551 -42,9% 16.334 19.522 -16,3%

Motos 28.256 93.380 -69,7% 275.174 352.099 -21,8%

Outros 2.532 8.535 -70,3% 25.617 32.986 -22,3%

Total 89.692 339.388 -73,6% 930.918 1.244.086 -25,2%

Fonte: Fenabrave   

A indústria automobilística vinha em um crescente de vendas, mesmo com os problemas 

das exportações para a Argentina.  Porém, a quarentena determinada para o combate da 

Covid-29 vai comprometer muito esta indústria em 2020.  Vale lembrar que em 2019, os 

dados da Fenabrave indicaram um aumento de 10,5% nas vendas de veículos. 

Em abril, com o fechamento das fábricas e concessionárias, as vendas totais foram puxadas 

pela redução (79,1%) nos Automóveis.  Outro segmento com destaque nestas quedas foi de 

ônibus, com contração de 78,5% no volume vendido, o que afeta diretamente a Marcopolo, 

maior produtor nacional.  Por outro lado, a menor queda ocorreu em implementos 

rodoviários (42,9%), segmento liderado pela Randon. 

É importante destacar que os números da Fenabrave incluem veículos importados, cuja 

venda não beneficia diretamente a indústria brasileira. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 29/04/20
Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 29/4/20 Mês Ano

S aldo 695,9 (4.358,6) (57.370,0)

Fonte: B3 e Planner Corretora

Fluxo de capital estrangeiro - Sem IPOs e Follow on

 

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 77.842 475.557

Venda 326.147 236.362

Líquido -248.305 239.195
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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  
 

 


