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Bolsa 

A B3 voltou a pesar na sexta-feira, refletindo o pedido de demissão do ministro 
da Saúde Nelson Teich e queda das bolsas americanas, com o ambiente ruim 
entre China e Estados Unidos. Além disso, a intensificação da divulgação de 
resultados do 1T20, mostram as perdas com a pandemia, que serão mais 
pesadas neste segundo trimestre.  O Ibovespa encerrou com queda de 1,84% 
aos 77.426 pontos e giro financeiro de R$ 25,9 bilhões. A semana ficou negativa 
em 3,37%. Bolsas e moedas emergentes sobem no exterior com reabertura dos 
negócios contrabalançando alerta de retomada demorada da economia feito 
por Powell. Petróleo supera US$ 31 com corte de produção nos EUA e em 
outros países. Calmaria externa pode amenizar efeito do novo salto local dos 
casos de coronavírus. Agenda destaca IGP-10 e IPC-S, que devem mostrar 
deflação se aprofundando, Focus e vencimento de opções, além de reuniões de 
Guedes com presidente e bancos. 
 

Câmbio 

O dólar reverteu a queda e passou a subir após o pedido de demissão do 
ministro da Saúde, Nelson Teich. Movimento também vem acompanhado de 
aceleração do dólar índice no exterior. Dólar fechou sexta-feira R$5,86 com 
alta de 0,71%. 
 

Juros  

Os juros futuros encerraram a sexta-feira em queda mesmo com o dia 

carregado de notícias adversas. Ao fim da sessão regular, o DI para jan/21 tinha 

taxa de 2,560%, ante 2,640% no ajuste de ontem. O janeiro 2022 recuou de 

3,660% para 3,510% e para jan/27 a taxa passou de 7,880% para 7,82%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

 13/5/20 Ano

Saldo Mercado Secundário (796,3) (74.441,1)

Ofertas Públicas 11.325,8
Saldo (63.115,3)

Oscilações 01 dia Abril 2020

CDS Brasil 5 anos 0,36% 26,59% 251,2%

Minerio de Ferro 0,00% 9,55% 5,34%

Petroleo Brent 5,69% 51,06% -47,95%

Petroleo WTI 7,51% 54,49% -48,18%

Fonte: Bloomberg
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Cemig (CMIG4) – Prejuízo de R$ 57 milhões no 1T20 

A Cemig registou no 1T20 um prejuízo líquido de R$ 57 milhões que se compara ao lucro líquido de 

R$ 797 milhões em igual trimestre do ano anterior, explicado pela remensuração do investimento na 

Light e o efeito do câmbio na dívida financeira. 

Ao preço de R$ 8,21/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 12,0 bilhões, a ação CMIG4 

registra queda de 40,5% este ano. O Preço Justo de R$ 13,00/ação (mercado) traz um potencial de 

alta de 58,3%. 

 

Destaques do trimestre 

Tomando por base os resultados consolidados das operações continuadas a Receita Líquida cresceu 

2,5% totalizando R$ 6,1 bilhões. Os custos e despesas somaram R$ 5,0 bilhões com incremento de 

5,6% em relação a igual trimestre do ano anterior. 

O Lajida (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 808 milhões, com 

queda de 45% ante o 1T19. Em base ajustada o Lajida (Ebitda) foi de R$ 1,4 bilhão, com queda de 7% 

em 12 meses. 

Do ponto de vista do lucro líquido, do lado negativo, destaque para o (i) reconhecimento a valor de 

mercado do investimento na Light em 31/03/20, com impacto negativo da remensuração no valor R$ 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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609 milhões, correspondendo a um valor líquido de IR/CS de R$ 402 milhões; o (ii) efeito negativo no 

resultado financeiro da Cemig GT de R$ 438 milhões, relacionado a dívida de Eurobonds e 

instrumento de hedge correspondente, sendo um montante líquido de tributos de R$ 289 milhões. 

Do lado positivo, o resultado da Cemig Distribuição praticamente estável, apresentando um lucro 

líquido de R$ 197 milhões no 1T20, em comparação a R$ 188 milhões do 1T19. 

 EBITDA (Lajida) da Cemig Distribuição (Cemig D) foi 2% menor que o 1T19 e Lucro Líquido 

4% maior. Queda de 2% na energia distribuída pela Cemig D no 1T20 ante o 1T19 com 

destaque para a queda de 4,2% no mercado cativo.  

 Na Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) o lucro foi impactado pelo resultado 

financeiro, em virtude da alta do dólar; 

Para mitigação dos impactos da crise econômica, a Cemig realizou a (i) revisão de seu programa de 

investimentos e de despesas; (ii) determinou o pagamento de dividendos mínimos aos acionistas, 

bem como postergação de parte do valor para o final do ano; e (iii) o diferimento dos recolhimentos 

de tributos e encargos trabalhistas, conforme autorização legal. 

Ao final do trimestre a dívida da companhia era de R$ 13,3 bilhões com alta de 4,5% em relação a 

março de 2019. 

 

Eneva (ENEV3) – Lucro líquido de R$ 180 milhões no 1T20 com crescimento de 39% 
ante o 1T19 

A Eneva registrou no 1T20 um lucro líquido de R$ 179,8 milhões, com crescimento de 38,5% em 

relação ao 1T19, explicado pelo incremento da geração operacional de caixa medida pelo EBITDA e 

da melhora do resultado financeiro líquido devido às menores despesas com encargos de dívida.  

Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo maior valor de impostos diferidos no trimestre. 

Cotada a R$ 33,60/ação (valor de mercado de R$ 10,6 bilhões) a ação ENEV3 registra queda de 23,1% 

este ano. O preço Justo de R$ 39,00/ação aponta para um potencial de alta de 16,1%. 
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Destaques do 1T20  

 A geração líquida da companhia atingiu 2.323 GWh, com crescimento de 280% em relação 

ao 1T19. Destaque para o despacho de 56% na geração termelétrica, resultando no 

crescimento de 732% na produção de gás;  

 Revisão das garantias físicas de Parnaíba I e III permitiu a comercialização de 314.012 MWh 

adicionais no mercado livre, sem custo adicional de geração, resultando em uma receita 

líquida adicional de R$ 34 milhões;  

 A Receita Operacional líquida cresceu 53,6% no 1T20 para R$ 939,1 milhões em relação ao 

1T19. O EBITDA ajustado do 1T20 alcançou R$ 434 milhões, maior valor histórico no 

primeiro trimestre, com crescimento de 26% em relação ao 1T19; 

 Ao final de março de 2020 a dívida líquida da companhia era de R$ 4,1 bilhões equivalente a 

2,6x o EBITDA. Sua posição de caixa e equivalentes era de R$ 1,6 bilhão. Em janeiro a 

companhia celebrou o contrato de financiamento junto ao BASA, no valor de R$ 1,0 bilhão 

ao custo de IPCA + 1,5%a.a., com prazo de vigência de 196 meses, incluídos 24 meses de 

carência. O primeiro desembolso está previsto para 2T20;  

 Em abril, foram captados R$500 milhões, ao custo de CDI + 2,5%, com prazo de um ano (R$ 

410 milhões via debentures e R$ 90 milhões via cédula de crédito), reforçando ainda mais a 

posição de caixa da Eneva; 

 As obras de Parnaíba V, Azulão e Jaguatirica II seguem os cronogramas estabelecidos sem 

desvios significativos até o momento.   

 

CSN (CSNA3) - Teleconferência dos resultados do 1T20 

No 1T20, a CSN apresentou redução nas vendas de aço e minério, aumentos dos custos de produção 

e, principalmente, uma grande elevação das despesas financeiras derivadas da desvalorização do 

real.  Com isso, a empresa sofreu um prejuízo líquido de R$ 1.312 milhões (R$ 0,94 por ação), contra 

os resultados positivos de R$ 1,1 bilhão no trimestre anterior e R$ 87 milhões no 1T19. 

Para discutir estes números, a CSN promoveu uma teleconferência na tarde da última sexta-feira, 

onde o tom foi otimista como sempre.  Porém, o trimestre foi difícil e a empresa avalia até fechar um 

forno para adequar sua produção a um mercado menos demandante.  A diretoria da empresa 

ressaltou que a diversificação de setores que atende é um ponto forte neste momento de crise.  

Outros assuntos discutidos foram os seguintes: 

• Situação financeira: A desvalorização do real no 1T20 levou ao aumento da dívida líquida (R$ 

32,8 bilhões), em 19,7% na comparação com o trimestre anterior e 27,1% em relação a março/19.  A 

menor demanda no período também impactou os estoques, que aumentaram 7,2% em relação ao 

trimestre anterior.  Com isso, o ciclo financeiro aumentou 8 dias para 41 dias; 
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• Vendas de minério: O volume vendido no 1T20 foi muito fraco, com queda de 36,7% em 

relação ao 1T19.  Isso ocorreu devido às chuvas anormais no período e a problemas com licenças 

para uma nova área.  Estas licenças já foram obtidas.  O volume das vendas de minério estimado 

para este ano deve é de 33 a 36 milhões de toneladas; 

• Cimento: Apesar da crise, as vendas do produto estão fortes com preços em alta; 

• Parada do Alto-Forno 2: Em função da redução da demanda, a empresa está avaliando fechar 

temporariamente este equipamento.  A reforma recente do Alto-Forno 3, permitiu um expressivo 

aumento da produção e rentabilidade nesta unidade, que pode compensar um eventual fechamento 

de outro forno; 

• Preços: A forte desvalorização do real, que eleva os custos do carvão e minério, além de 

diminuir a competividade do produto importado, está compelindo o setor a realizar aumentos de 

preços.  O percentual médio deve ficar entre 12% e 15%.  O aumento deve ocorrer em junho; 

• Frete: A redução nos preços do petróleo vem beneficiando as exportações de minério.  O frete 

caiu US$ 10 por tonelada, o que algo muito positivo para a CSN, que em termos anuais pode 

economizar um valor próximo de US$ 300 milhões, mantidas condições atuais. 

 Em 2020, as ações da CSN caíram 44,1%, mais que o Ibovespa, cuja queda foi de 32,9%.  A cotação 

de CSNA3 no último pregão (R$ 7,88) estava 50,5% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 44,0% 

acima da mínima. 

 

Petrobras (PETR4) - Três comunicados importantes 

Após o último pregão, a empresa fez dois comunicados sobre o andamento de processos de 

desinvestimento e mais um acerca dos testes de produção no pré-sal da Bacia de Campos. 

No primeiro comunicado, a Petrobras informou que iniciou da fase não vinculante da venda de toda 

sua participação (51%) na Petrobras Gás S.A. (Gaspetro). Esta empresa é uma holding, que tem 

participações em várias companhias estaduais distribuidoras de gás natural.  Em 2019, o volume 

total de gás distribuído pelas empresas nas quais a Gaspetro tem participação 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. 

O segundo informe, versou sobre o início da fase não vinculante da negociação da participação 

remanescente da Petrobras (10%) na Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS).  Nesta fase do 

processo, os potenciais compradores habilitados recebem informações mais detalhadas sobre a 

empresa que está sendo vendida, além das orientações para elaboração e envio das propostas não 

vinculantes. 

A NTS é fruto de cisão da Transportadora Associada de Gás (TAG) em duas empresas.  Após a divisão, 

foram criadas a NTS, com 2 mil km de gasodutos no Sudeste do país, e a Nova Transportadora do 
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Nordeste (NTN), que reúne os gasodutos desta região.  Os gasodutos da NTS transportam 50% do 

gás natural consumido no Brasil). 

Finalmente, a empresa informou que iniciou no dia 16/maio o Teste de Longa Duração (TLD) na área 

do Plano de Avaliação de Descoberta de Forno, que está localizada no campo de Albacora (pré-sal da 

Bacia de Campos).  O TLD tem como objetivo avaliar as características do poço e a qualidade do 

petróleo produzido.  Este teste está sendo feito no poço 3-BRSA-1123-RJS, que será interligado ao 

FPSO PP Morais.  O campo de Albacora, na sua seção do pós-sal, é explorado pela Petrobras desde 

1987, que agora começa a exploração no pré-sal. 

Estas são boas notícias para a Petrobras, mesmo que com pouco impacto no mercado.  A 

continuação do Programa de Desinvestimentos da empresa, neste momento de crise, se torna mais 

urgente, mas também de mais difícil execução.  A ampliação da exploração do pré-sal da Bacia de 

Campos é algo positivo, por ser em uma região onde a empresa tem ampla infraestrutura. 

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

52%).  Em 2020, esta ação caiu 43,2% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 32,9%.  A cotação de 

PETR4 no último pregão (R$ 17,15) estava 45,1% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 58,1% 

acima da mínima. 

 

Cogna (COGN3) – Emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões 

A Cogna, holding que reúne a Kroton e outros negócios na área de educação, comunicou ao mercado 

a aprovação de sua sexta emissão de debêntures simples (não conversíveis em ações). 

Série única 

Valor total – R$ 500 milhões 

Valor unitário – R$ 1 mil 

Remuneração – 100% do CDI + 2,95% ao ano 

Resgate antecipado a partir de um ano de emissão, com pagamento de prêmio de 0,30% ao ano. 

O valor nominal unitário das debêntures será pago integralmente em uma única parcela na data de 

vencimento, 20 de maio de 2023. 

Objetivo da captação – alongamento do passivo financeiro da Cogna, aportar capital em suas 

controladas, bem como reforçar o seu capital de giro. 

A empresa encerrou 2019 com uma dívida bruta de R$ 8,1 bilhões, sendo R$ 579,5 milhões no curto 

prazo e R$ 7,5 bilhões no longo prazo. A dívida liquida somava R$ 7,6 bilhões não leva em 

consideração o aumento de capital realizado em fevereiro de 2020, onde a Companhia conseguiu 

captar R$ 2,6 bilhões (follow-on), diminuindo consideravelmente a sua alavancagem e colocando a 

Cogna em uma confortável e sólida situação de caixa.  
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A Cogna divulgará seus resultados do 1T20 no dia 21 de maio (quinta-feira) após o fechamento do 

mercado. 

Em 2019 a companhia registrou um lucro líquido de R$ 242,6 milhões. 

No 4T19 o resultado financeiro líquido negativo em R$ 372,0 milhões refletindo os encargos 

financeiros referentes à dívida contraída para fazer frente ao pagamento da Somos, além do impacto 

da adoção do IFRS16. O resultado líquido do 4T19 foi um prejuízo de R$ 168,3 milhões. Lucro líquido 

ajustado de R$ 51,6 milhões, se não considerados: amortização do intangível/aquisições (R$ 67,7 

milhões), mais valia de estoque (R$ 17,8 milhões e R$ 134,5 milhões de baixa de prejuízo fiscal. 

A geração de caixa operacional antes do capex somou R$ 489,1 milhões no 4T19, resultado 29,1% 

superior ao montante apresentado no 4T18, um desempenho que reflete o recebimento de uma 

parcela relevante do PNLD 2020, além de menores desembolsos operacionais quando comparado 

aos últimos trimestres do ano. No ano a geração de caixa operacional somou R$ 803 milhões no ano 

e o fluxo de caixa livre ficou negativo em R$ 1,78 bilhão. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 08/05/20
Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 13/5/20 Mês Ano

Saldo (796,3) (5.034,7) (63.115,3)

Fonte: B3 e Planner Corretora
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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  

 

 


