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Bolsa 

A B3 já abriu a sessão com forte alta, sustentada até o fechamento, com o 

Ibovespa marcando valorização de 4,25% aos 85.664 pontos. Desta vez a 

alta foi distribuída entre vários setores, com o volume do dia ficando em R$ 

21,2 bilhões, mesmo com o feriado do Memorial Day nos EUA. O 

comentário do ministro da economia Paulo Guedes sobre privatização do 

Banco do Brasil foi o suficiente para puxar a ação ontem +10,49%), No 

topo, Via Varejo foi o destaque com alta de 15,57%. A agenda econômica 

vem carregada com o IPC-Fipe semanal com queda de 0,38% e a inflação 

da construção civil (INCC) com alta de 0,21% em maio. Outros dados serão 

divulgados ainda nesta manhã. Nos EUA, muitos indicadores para hoje, no 

retorno dos mercados após o feriado. A qualidade destes números, somada 

aos desdobramentos da crise política com a China poderão ditar o rumo 

das bolsas americanas, mas os futuros indicam alta para hoje mesmo 

sentido mostrado pelas bolsas europeias, com otimismo em relação à 

flexibilização das economias em relação ao afastamento social e retomada 

das atividades ainda que gradual. O Ibovespa pode novamente ter um dia 

positivo, acompanhando as bolsas internacionais. 

Câmbio 

Ontem foi mais um dia de recuo do dólar, com os mercados de risco 
ganhando força. A moeda americana caiu de R$ 5,5334 para R$ 5,4454 (-
1,59%).  
 
Juros  

Os juros futuros voltaram a ceder firme diante da repercussão da 
divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22/04, realizada na sexta-
feira. As taxas de curto prazo renovaram pisos históricos de fechamento 
com o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/21 em 2,385%, de 
2,492% no ajuste de sexta-feira. Para jan/27, a taxa recuou de 7,433% para 
7,06%. 
 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Magazine Luiza (MGLU3) – Lucro líquido do 1T20 soma R$ 30,8 milhões, queda 
de 76,7% em relação ao 1T19 

No mesmo período, o resultado líquido ajustado passou de um lucro de R$ 125,6 milhões para 

um prejuízo de R$ 8,0 milhões. Considerando os resultados não recorrentes, o lucro líquido foi 

de R$ 30,8 milhões.  

O Magazine Luiza divulgou seus resultados do 1T20 com forte desempenho operacional a 

despeito dos problemas causados pela pandemia, tendo com destaque no comparativo com o 

1T19: 

• Aumento de 34% nas vendas totais, somando R$ 7,7 bilhões;  

• Crescimento de 73% no e-commerce, atingindo R$ 4,1 bilhões e 53% das vendas totais; 

• Evolução de 185% nas vendas via marketplace (30% do e-commerce total); 

• Expansão de 7% nas vendas nas lojas físicas; 

Ganho de participação de mercado -  No 1T20, as vendas totais, incluindo lojas físicas, e-

commerce tradicional (1P) e marketplace (3P) cresceram 34,0% para R$ 7,7 bilhões, reflexo do 

aumento de 72,6% no e-commerce total (sobre um crescimento de 50,1% no 1T19) e 6,7% nas 

lojas físicas (-4,5% no conceito mesmas lojas). 

O bom desempenho de vendas foi alcançado mesmo com o fechamento temporário das lojas 

físicas no final de março. A companhia estima que perdeu cerca de R$ 500 milhões em 

faturamento nos últimos dias de março. As 198 lojas inauguradas nos últimos 12 meses 

tiveram vendas acima das expectativas.  

Resumo dos Resultados do 1T19 e 1T20:   

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Como consequência do forte desempenho operacional, a receita liquida cresceu 20,9% 

somando R$ 5,23 bilhões e a margem bruta teve uma pequena redução em função, 

principalmente, da maior participação do e-commerce tradicional (1P) nas vendas totais. 

Despesas operacionais - aumento de 19,1% no 1T19 para 22,0% no 1T20, da consolidação da 

Netshoes, investimentos em melhoria no nível de serviço e aquisição de novos clientes, e do 

fechamento temporário das lojas físicas. 

EBITDA – Redução de 15,9% no comparativo trimestral, somando R$ 332,6 milhões, com 

margem de 6,4% impactado pelo aumento das despesas operacionais em relação à receita 

liquida.  

 Luizacred – Crescimento de 20,5% na base de Cartões Luiza, atingindo 5,3 milhões de cartões.  

• O faturamento total do Cartão Luiza foi de R$ 7,0 bilhões, crescendo 22,1%.  

• A carteira de crédito total cresceu 31,0% nos últimos 12 meses, alcançando R$ 11,6 

bilhões.  

• No 1T20, mesmo considerando um aumento nas provisões em IFRS, o lucro da Luizacred 

atingiu R$ 9,6 milhões.  
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Posição de caixa líquido e estrutura de capital - Nos últimos 12 meses, a posição de caixa 

líquido ajustado aumentou de R$ 1,4 bilhão em mar/19 para R$ 3,8 bilhões em mar/20, em 

função da: 

• Geração de caixa da Companhia; 

• Dos investimentos e aquisições realizados; 

• Da oferta subsequente de ações concluída em nov/19.  

A Companhia encerrou o 1T20 com uma posição total de caixa de R$ 4,6 bilhões, considerando 

caixa e aplicações financeiras de R$ 2,6 bilhões e recebíveis de cartão de crédito disponíveis de 

R$ 2,0 bilhões. Além disso, o Magazine Luiza concluiu no início de abr/20 uma emissão de 

debêntures de R$ 800,0 milhões, elevando a sua posição de caixa total para R$ 5,4 bilhões. 

Investimentos - No 1T20, os investimentos somaram R$ 105,4 milhões, incluindo a abertura de 

lojas, reformas, investimentos em tecnologia e logística. No período, a Companhia inaugurou 

46 quiosques da parceria com as Lojas Marisa. 

Cancelamento da distribuição de R$ 290 milhões em dividendos adicionais - O conselho do 

Magazine Luiza decidiu cancelar a distribuição de dividendos adicionais no valor de R$ 

290,914 milhões. Na ata da reunião, a administração da companhia diz que a medida foi 

tomada para preservação de caixa. 

Ficou decidida a distribuição de R$ 112 milhões - já declarados aos acionistas da companhia a 

título de juros sobre o capital próprio -, somados aos R$ 58 milhões também já declarados. 

Assim, foram distribuídos R$ 170 milhões, total correspondente a 19,35% do lucro líquido 

apurado no exercício (ajustado após a destinação para a reserva legal). 

Ontem a ação MGLU3 encerrou cotada a R$ 60,40 com valorização de 26,7% no ano. O valor 

de mercado da companhia é de R$ 97,8 bilhões. 

 

Comgás (CGAS5) – Lucro líquido de R$ 379 milhões no 1T20, alta de 89% ante 
o 1T19 

A Comgás registrou no 1T20 um lucro líquido de R$ 379 milhões, com crescimento de 89% em 

relação ao lucro de R$ 200 milhões de igual trimestre do ano anterior, principalmente 

explicado pela melhora operacional entre os trimestres comparáveis. 

Ao preço de R$ 161,90/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 21,5 bilhões, a ação 

CGAS5 registra alta de 14,3% este ano. 
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Destaques 

O volume ex-termo apresentou queda de 4% no 1T20 na comparação com o 1T19, relacionado 

à menor demanda e impactos iniciais da crise epidemiológica do coronavírus. A OMS decretou 

em março de 2020, o estado de pandemia e, desde então, a companhia trabalha para mitigar os 

efeitos da crise sob seus resultados.  

• O segmento residencial apresentou volume 16% superior que o mesmo período do ano 

anterior, decorrente da menor temperatura média no período, além da adição de 99 

mil novos clientes nos últimos 12 meses.  

• O volume comercial caiu 2% no trimestre, com a redução da demanda de alguns 

setores, como Bebidas e Alimentos. O volume industrial caiu 4% no trimestre, devido a 

menor atividade industrial associada a uma base comparativa maior no 1T19.  

No trimestre, a receita líquida alcançou R$ 2,3 bilhões, com crescimento de 12,0% ante o 1T19, 

reflexo do repasse do aumento dos custos de gás e transporte nas tarifas definidas pela agência 

reguladora, além do reajuste das margens na revisão tarifária publicada em maio/19. Ao 

mesmo tempo, o custo do gás e transporte apresentou queda de 2% entre os trimestres 

comparáveis.  

As despesas com vendas, gerais e administrativas, excluindo a amortização tiveram um 

incremento de 6%, totalizando R$ 124 milhões. O EBITDA normalizado cresceu 16% no 

trimestre, totalizando R$ 579 milhões, reflexo da correção da inflação e efeito mix nas 

margens.  

Os investimentos totalizaram R$ 222 milhões no 1T20, em linha com o plano de investimentos 

para o ano. A companhia terminou o trimestre com alavancagem normalizada de 1,7x, reflexo 

do aumento da dívida líquida para R$ 3,8 bilhões, e se compara a R$ 1,5 bilhão no 1T19 (0,6x o 

EBITDA normalizado). 

No período a companhia distribuiu R$ 136 milhões em dividendos aos acionistas. 

 

Marcopolo (POMO4) - Queda de 60,3% no lucro líquido do 1T20 

Os resultados da empresa no trimestre passado, divulgado ontem após o pregão, mostraram 

redução do número de unidades vendidas, mas aumento da receita e elevação das margens 
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operacionais, na comparação com o 1T19.  No entanto, o aumento dos custos financeiros com a 

desvalorização do real, levou à forte redução do lucro. 

No 1T20, o lucro líquido da Marcopolo foi de R$ 10,6 milhões (R$ 0,01por ação), 85,0% menor 

que no trimestre anterior e 60,3% abaixo daquele verificado no 1T19. 

 

No 1T20, sempre comparando ao mesmo trimestre de 2019, as vendas totais da Marcopolo 

(Unidades Registradas na Receita) somaram 3.077 unidades, com queda de 10,4%.  As vendas a 

partir do Brasil caíram 11,3%, com crescimento de 3,8% nas unidades entregues para o 

mercado interno, mas redução de 27,7% nas exportadas.  No exterior, houve redução de 5,1% 

no total (484 unidades), com destaque para as reduções de 46,7% na China e 22,4% na 

Austrália. 

A participação da Marcopolo na produção brasileira de ônibus no 1T20 deu um salto para 

57,0%, com aumento de 10,7 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano 

passado.  Por tipo de veículo, ocorreram aumentos de 1,7 pp em Rodoviários, 16,7 pp nos 

Urbanos, mas redução de 2,5 pp nos Micros. 

A margem bruta no 1T20 ficou 1,0 pp acima do 1T19, em consequência dos maiores preços e 

melhor mix de venda no mercado interno, vendas mais elevadas do segmento de ônibus 

Rodoviários, que tem melhores margens.  Além disso, a desvalorização do real permitiu uma 

maior rentabilidade nas exportações. 

No 1T20, o EBITDA atingiu R$ 102 milhões, valor 68,2% acima do 1T19, com ganho de 4,3 pp 

nesta margem. 

Os números do 1T20 foram em grande parte definidos pelo resultado financeiro.  No trimestre, 

o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 103,6 milhões, contra um valor positivo de R$ 

1,7 milhão no 1T19.  Isto ocorreu devido aos impactos da desvalorização do real na carteira de 

pedidos em dólares.  A Marcopolo realiza o hedge da taxa de câmbio quando ocorre a venda, 

para “travar” a margem e quanto os produtos são entregues ocorre a compensação dos valores. 

A dívida líquida da Marcopolo no segmento industrial, ao final do 1T20, era de R$ 533 milhões, 

valor 391,0% maior que no 1T19.  A relação Dívida Líquida/EBITDA do segmento industrial no 

1T20 era de 1,3x, vindo de 0,3x no trimestre anterior e 1,5x no 1T19. 
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Em 2020, POMO4 caiu 38,3% e o Ibovespa teve uma desvalorização no período de 25,9%.  A 

cotação desta ação no último pregão (R$ 2,72) estava 51,2% abaixo da máxima alcançada neste 

ano e 43,3% acima da mínima. 

 

Vale (VALE3) - Acordo de exclusividade para venda da VNC 

A empresa comunicou na noite de ontem que através de sua controlada Vale Canada Limited 

(VCL), celebrou um acordo de negociação exclusiva com a New Century Resources Limited 

(NCZ), para negociar a venda de sua participação na empresa Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. 

(VNC). 

Estas negociações também incluem um pacote financeiro, visando apoiar a continuidades das 

operações da VNC e a transferência de controle da VCL para a possível compradora (NCZ).  As 

empresas envolvidas também vão buscar juntamente com o Estado francês, a continuidade do 

suporte financeiro à VNC. 

Este anúncio levará a Vale a classificar o investimento na VNC, ao valor justo, como “ativo 

mantido para venda” em suas demonstrações financeiras.  Com isso, haverá uma perda 

adicional por redução ao valor recuperável deste ativo de US$ 400 milhões, aproximadamente, 

que será reconhecida no balanço do 2T20. 

A disposição da Vale em negociar a VNC já havia sido anunciada anteriormente, mas a perda 

adicional de um valor substancial é uma má notícia para os acionistas. 

A VNC tem operações de mineração e processamento (óxido de níquel, hidróxido de níquel e 

carbonato de cobalto) na Nova Caledônia, que é um território francês no sul do Oceano 

Pacífico.  Na divulgação dos resultados do 1T20, a Vale anunciou sua disposição de fechar a 

refinaria de níquel da VNC a partir deste mês, para obter reduções de custos.  No 1T20, a VNC 

obteve uma receita líquida de US$ 88 milhões e EBITDA negativo de US$ 46 milhões. 

Nossa recomendação para as ações da Vale é de Compra com Preço Justo de R$ 60,50 

(potencial de alta em 21%).  Em 2020, VALE3 caiu apenas 6,0%, bem menos que o Ibovespa, 

cuja queda foi de 25,9%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 50,10) estava 12,7% 

abaixo da máxima alcançada este ano e 54,4% acima da mínima. 

 

Centauro (CNTO3) – Aprovada emissão de 25 milhões de ações ordinárias 
equivalentes R$ 688 milhões sem considerar lote adicional 

Destinação dos recursos - A Companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos 

provenientes da Oferta para: 

• Financiamento de aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para 

a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios; 

• Recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital de giro.  
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Aprovações Societárias - exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da 

Companhia. 

Oferta pública de distribuição primária com esforços restritos – Inicialmente 25.000.000 

Ações, sem prejuízo das Ações Adicionais, podendo ser acrescida em 35%.  

• Ações Adicionais – A oferta poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os 

Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 35%, ou seja, até 8.750.000 Ações, nas mesmas 

condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas. 

• Restrições à Negociação de Ações (Lock-up) – 90 dias. 

• Preço por Ação – Definido em bookbuilding 

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, em 25 de maio 

de 2020, foi de R$ 27,52 por ação ordinária, valor este meramente indicativo do Preço por 

Ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de 

Bookbuilding.  

Com base neste Preço por Ação indicativo, o montante total da Oferta seria R$ 

688.000.000,00, sem considerar as Ações Adicionais, e R$ 928.800.000,00, considerando as 

Ações Adicionais. 

Coordenadores - Banco Bradesco BBI S.A. (Coordenador Líder), Banco BTG Pactual S.A. Banco 

Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG 

Pactual e o Itaú BBA, Coordenadores da Oferta. Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão 

realizados esforços de colocação das Ações no exterior, por Bradesco Securities, Inc., BTG 

Pactual US Capital LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc. 

 

Taesa (TAEE11) – Energização do empreendimento Mariana 

A Taesa concluiu em 25 de maio de 2020 a energização do empreendimento Mariana 

Transmissora de Energia Elétrica S.A., que compreende a linha de transmissão de 500kV CS - 

Itabirito 2 - Vespasiano 2 com 82 km de extensão e duas subestações (SE 500 kV - Itabirito 2 e 

SE 500 kV - Vespasiano 2).  

Suas units, cotadas a R$ 28,15 (valor de mercado de R$ 9,7 bilhões) registram queda de 6,8% 

este ano. Nesse preço os múltiplos para 2020 são: P/L de 11,4x e VE/EBITDA de 13,4x. O preço 

justo de R$ 34,00 corresponde a um potencial de alta de 20,8%.  

A Licença de Instalação – LI foi emitida em 24 de janeiro de 2019, ou seja, 56 meses após a 

assinatura do contrato de concessão, quando então se iniciaram as obras, que foram concluídas 

em 16 meses, dentro do cronograma previsto junto a Aneel.  

Com isso, a companhia conclui a entrega do empreendimento Mariana e adiciona uma Receita 

Anual Permitida (RAP) de R$ 15,4 milhões para o ciclo 2019-2020.  
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Mariana é o empreendimento em construção do lote A do leilão de transmissão nº 013/2013, 

realizado em dezembro de 2013, 100% controlado pela Taesa, e está localizado no estado do 

Minas Gerais.  

O empreendimento completa o anel de 500kV da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

interligando grandes usinas hidrelétricas e o Sistema Interligado Nacional (SIN). Atende a 

região central bem como as regiões leste do estado de Minas Gerais e parte do estado do 

Espírito Santo. 

 

Itaúsa S.A. (ITSA4) – Cronograma de pagamento dos dividendos trimestrais 

A Itaúsa comunica que os pagamentos dos dividendos trimestrais relativos ao exercício social 

de 2020, no valor de R$ 0,02 por ação, serão efetuados conforme cronograma abaixo, sem 

retenção de imposto de renda na fonte.  

Seguimos com recomendação de COMPRA para ITSA4 e Preço Justo de R$ 12,70/ação, 

equivalente a um potencial de alta de 37,4% ante a cotação de R$ 9,24/ação (valor de mercado 

de R$ 77,4 bilhões). Este ano a ação registra queda de 32,0%. 

 

Conforme Política de Remuneração aos Acionistas da companhia, os pagamentos trimestrais 

são efetuados a título de antecipação do dividendo obrigatório do exercício, que será apurado 

após o fechamento do balanço patrimonial anual. 

A companhia destaca que os acionistas da Itaúsa, também correntistas do Itaú e com ações no 

ambiente escritural, podem investir automaticamente os dividendos na compra de ações por 

meio de adesão ao Programa de Reinvestimento de Dividendos – PRD. 
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Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 

 19/5/20 Mês Ano

Saldo 4.236,0 (6.997,5) (65.078,1)

Fonte: B3 e Planner Corretora

Fluxo de capital estrangeiro - Sem IPOs e Follow on

 

 

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 161.283 344.690

Venda 149.485 350.629

Líquido 11.798 -5.939

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro

 

 

FLUXO ESTRANGEIRO 
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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  
 

 


