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Bolsa 

O Ibovespa marcou a quarta alta consecutiva, os três primeiros pregões de 

junho mostram força do mercado com valorização expressiva em grande 

número de ações. No fechamento a bolsa registrou avanço de 2,15% aos 

93.002 pontos, com giro financeiro de R$ 39,8 bilhões no total e R$ 35,8 

bilhões no à vista. Ações bastante amassadas nas últimas semanas 

ganharam força nestes dias, com destaque para bancos, IRB, CVC e ações 

de empresas aéreas (Azul e Gol). As construtoras também mostram rápida 

recuperação. A agenda econômica de hoje não mostra dados domésticos, 

ficando o destaque para as vendas a varejo na zona do euro em abril com 

queda de 11,6% no M/M e de 19,7% no A/A., inferiores à expectativa do 

mercado. Nos E}UA, saem a balança comercial de abril, o custo de mão de 

obra (1T20) e seguros desemprego na última semana. Após o rali dos 

últimos dias na expectativa da retomada das principais economias a 

quinta-feira mostra realização de lucro em vários mercados e o dólar 

voltando a subir. Aumenta a tensão nos EUA com protestos pelo 

assassinato de George Floyd em Minneapolis na semana passada, e 

cruzando as fronteiras do país. Os contratos de petróleo WTI na Nymex e 

Brent na ICE, operam em baixa e as bolsas internacionais mostram queda 

nesta manhã. Há espaço para realização também na bolsa doméstica, após 

quatro sessões positivas. 

Câmbio 

A moeda americana registrou mais um recuo importante ontem, (-2,66%) 

de R$ 5,2035 para R$ 5,0651, cotação que não se via desde 2003 quando o 

dólar estava a R$ 5,0631, de lá para cá foi uma escalada da moeda.   

Juros  

Com o ambiente político mais calmo os juros seguem recuando. Ontem a 

taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechou no 

menor nível histórico, a 3,00%, de 3,06% na terça-feira. A taxa do DI para 

janeiro de 2027 caiu de 6,732% para 6,64%.  

 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

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

 1/6/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário 65,5 (76.913,0)

Ofertas Públicas 11.325,8
Saldo (65.587,3)

25,0%

16,4%

14,8%

10,1%

9,9%

-2,1%

-3,0%

-3,3%

-4,9%

-5,5%

IRBR3

GOLL4

CYRE3

AZUL4

QUAL3

MRFG3

BRFS3

BEEF3

BRKM5

JBSS3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 93.002 2,15 6,4 (19,6)

Ibovespa Fut. 92.665 1,35 5,8 (20,0)

Nasdaq 9.683 0,78 2,0 7,9

DJIA 26.270 2,05 3,5 (7,9)

S&P 500 3.123 1,36 2,6 (3,3)

MSCI 2.223 1,62 3,5 (5,8)

Tóquio 22.696 0,36 3,7 (4,1)

Xangai 2.919 (0,14) 2,3 (4,3)

Frankfurt 12.487 3,88 7,8 (5,7)

Londres 6.382 2,61 5,0 (15,4)

Mexico 38.291 2,22 6,0 (12,1)

India 34.110 0,84 5,2 (17,3)

Rússia 1.302 1,88 6,7 (15,9)

Dólar - vista R$ 5,07 (2,66) (5,1) 25,8

Dólar/Euro $1,12 0,56 1,2 0,2

Euro R$ 5,69 (2,10) (4,0) 26,1

Ouro $1.699,67 (1,62) (1,8) 12,0

* Dia anterior, exceto Ásia

Oscilações 01 dia Junho 2020

CDS Brasil 5 anos -1,06% -20,74% 126,3%

Minerio de Ferro -0,65% -1,46% 11,56%

Petroleo Brent -0,68% 11,86% -40,12%

Petroleo WTI -1,31% 3,69% -39,73%

Fonte: Bloomberg
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Hypera Pharma (HYPE3) – Principal acionista pagará R$ 110,5 milhões à 
companhia 

A Hypera informou na noite de ontem que o empresário João Alves de Queiroz Filho, seu 

principal acionista individual, vai pagar R$ 110,5 milhões à empresa, a título de compensação 

por pagamentos feitos indevidamente. 

A iniciativa é um desdobramento da operação Tira-Teima, da Polícia Federal, deflagrada em 

2018, e já havia sido anunciada pela empresa na semana passada, com os resultados da 

apuração interna feita por um comitê independente para apurar irregularidades na 

governança. 

O pagamento será feito em quatro parcelas iguais, com vencimento anual.  

• A primeira foi no último dia 26.  

• As demais serão em 25 de maio de 2021, 25 de maio de 2022 e 25 de maio de 2023.  

Caso eventual atraso no pagamento de qualquer parcela seja superior ao prazo de 30 dias, a 

Companhia terá o direito de considerar a dívida automática e antecipadamente vencida e exigir 

de JAQF o pagamento integral de todo o montante ainda não quitado, atualizado pela Selic e 

acrescido dos encargos moratórios", diz o comunicado. 

Ainda, de acordo com a divulgação, até que as obrigações assumidas no Termo de Pagamento 

sejam integralmente cumpridas, JAQF se obriga a manter, a todo tempo, uma posição acionária 

na companhia equivalente a, no mínimo, 50% do total das ações detidas na data da celebração 

do acordo. O empresário detém o equivalente a 21,42% das ações da Hypera. 

A operação Tira-Teima, da Polícia Federal, foi deflagrada após delação premiada de um ex-

diretor da Hypera, Nelson Mello. Segundo depoimento do ex-diretor, a empresa teria 

repassado cerca de R$ 30 milhões para parlamentares do MDB por meio dos operadores Lúcio 

Funaro e Milton Lyra. Os repasses teriam como finalidade garantir a atuação desses políticos 

em temas de interesses da empresa no Congresso.  

Outras informações: 

• Em comunicado ao mercado no dia 25/maio, a Hypera anunciou a redução de participação 

da Capital World Investors -CWI, no seu capital de 7,31% para 3,84%.  

• No dia 03/junho, desvinculação das ações de titularidade do Sr. Claudio Bergamo dos 

Santos, representativas de 0,24% do capital social da Companhia. 

Ontem a ação HYPE3 encerrou cotada a R$ 34,18 com queda de 3,3% no ano.  

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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BRMalls (BRML3) – Parceria com B2W para integração de vendas 

As duas empresas fecharam uma parceria, que envolve ainda a Delivery Center, e que vai 

integrar os mais de 6 mil lojistas ao B2W Marketplace. Com o acordo, as lojas dos 31 shoppings 

operados pela BRMalls poderão vender produtos online nas plataformas da B2W. 

Além das vendas de produtos, os lojistas poderão utilizar as soluções O2O (online to offline), 

que permitem a integração de operações entre lojas físicas e a loja virtual. A ideia é oferecer 

aos clientes o Click and Collect Now, serviço que coloca à venda, no site, o estoque de cada loja 

física e com retirada no local, e o Ship From Store, em que a entrega é feita no mesmo dia a 

partir do estoque da loja no endereço do comprador. 

As duas companhias destacam que a iniciativa permite reduzir os impactos da pandemia da 

covid-19 para os clientes. A BRMalls ressalta, ainda, que a parceria cria um novo canal de 

vendas para os lojistas. 

Reabertura de Shopping Centers – Ontem a companhia informou que reabriu mais quatro 

empreendimentos que estavam fechados, após a quarentena imposta por autoridades locais 

para conter a pandemia do novo coronavírus. 

Ao todo, a empresa já reabriu 11 centros de compras pelo país desde o final de abril: 

• Em 1º de junho, voltaram a funcionar o Amazonas Shopping (AM) e o Shopping Piracicaba 

(SP), operando em horário reduzido, das 12h às 20h. Em Manaus, o funcionamento é de 

segunda a sábado e, em Piracicaba, de segunda a sexta-feira. 

• No Espírito Santo, o Shopping Vila Velha voltou a funcionar no dia 2 de junho, de segunda 

a sexta, das 12h às 20h. 

• Ontem, quarta-feira, (03/06), foi a vez de reabrir o Shopping Estação Cuiabá (MT), qe vai 

operar de segunda a sábado, das 14h às 22h. 

• Também estão funcionando o Shopping Iguatemi Caxias (RS), o Shopping Campo Grande 

(MS), o Shopping Catuaí Londrina (PR), o Catuaí Shopping Maringá (PR), o Shopping Curitiba 

(PR), o Shopping Estação (PR) e o Center Shopping Uberlândia (MG). 

Os demais shoppings da companhia seguem fechados por determinação das autoridades 

públicas. Os serviços de delivery e/ou atividades essenciais seguem permitidos nos shoppings.  

Ontem a ação BRML3 encerrou cotada a R$ 11,23 com queda de 37,8% e a BTOW3 cotada a 

R$ 87,35 com alta de 39,0% no ano. 
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TIM Participações (TIMP3) e Telefônica Brasil (VIVT4) – Aprovado pela Anatel 
o compartilhamento de rede 

As operadoras TIM e Telefônica Brasil, controladora da Vivo, informaram ontem (quarta-feira) 

que receberam a aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para o compartilhamento de infraestrutura de 

rede. 

Serão compartilhadas infraestrutura de redes móveis para as tecnologias 2G, 3G e 4G. Na 

prática, as empresas vão usar as mesmas torres para retransmissão do sinal. De acordo com as 

operadoras, a autonomia comercial e de gestão de clientes será preservada em cada uma, 

permitindo maior eficiência operacional e financeira para ambas as companhias. 

A notícia é positiva para as duas companhias, pois permite o aumento na capacidade de tráfego 

e ampliação de ofertas de serviços, com a entrada de uma operadora em maior número de 

cidades. A parceria deverá refletir também em redução de despesas operacionais. 

 

Via Varejo (VVAR3) – Anúncio de Follow on de 220.000 mil ações, aprox. R$3 
bilhões 

Como já era esperado pelo mercado, o Conselho de Administração da Companhia aprovou 

ontem (03/06/20) a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. 

Entendemos que é uma notícia positiva para a companhia que levanta dinheiro para seu caixa 

para ajudar na implementação de diversas iniciativas que vem fazendo, o lado ruim é a diluição 

os acionistas, mas há expectativa que a empresa vá trazer resultados positivos futuramente, o 

que também refletirá no preço dos papéis. Lembrando que ano passado seus pares como 

Magalu e B2W também fizeram tais captações, logo, entendemos como justo a empresa se 

capitalizar nesse momento difícil, já que não o fez anteriormente. 

Inicialmente serão oferecidas 220.000.000 ações ON, com a possibilidade de emissão de um 

lote adicional de até 35%, ou seja, mais 77.000.000 ações. A oferta será coordenada pelo 

Bradesco BBI (coordenador líder), BTG Pactual, BB Investimento, Bank of America Merrill 

Lynch, Santander Brasil, Safra e XP Investimentos. 

Os recursos da oferta serão destinados para investimentos em tecnologia e logística, 

inovação e desenvolvimento, bem como para otimização da estrutura de capital da 

companhia, incluindo reforço de capital de giro. 

Baseado no valor de fechamento de ontem, em R$ 13,48, a operação pode movimentar cerca 

de R$ 2,965 bilhões apenas com o lote principal, e R$ 4,003 bilhões, com o exercício do lote 

adicional. O valor de mercado da VVAR3 está em R$17,5 Bi. As ações estão com valorização de 

20,7% no ano e 47% em um mês. 
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Sabesp (SBSP3) – Prorrogada a isenção do pagamento das contas dos 
consumidores das categorias de uso Residencial Social e Residencial Favela 
até 31 de julho de 2020 

Em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados nos dias 19 de março e 9 de abril de 2020, a 

Sabesp informou que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

(ARSESP) publicou a Deliberação nº 1.005, que:  

• Prorroga a isenção do pagamento das contas de água/esgoto dos consumidores das 

categorias de uso Residencial Social e Residencial Favela até 31 de julho de 2020; e  

• Posterga a aplicação do índice de reajuste tarifário de 2,4924% para 31 de julho de 

2020.   

A notícia já era esperada dada as condições de isolamento social que ainda permanecem. A 

retomada da atividade está sendo feita de maneira gradual, nos próximos dois meses. O 

reajuste tarifário foi aprovado pela Arsesp em 10 de abril e a publicação da tabela com as novas 

tarifas, estava prevista para 10 de junho. 

Ao preço de R$ 54,84/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 37,5 bilhões, a ação 

SBSP3 registra queda de 6,4% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço 

Justo de R$ 57,00/ação, com alta potencial de 3,9%. 

 

B3 S.A. (B3SA3) – Risco de “perda possível” do Ágio gerado quando da 
incorporação de ações da Bovespa Holding pela B3 

Em conjunto com os seus assessores legais, a B3 avaliou a sentença desfavorável em primeira 

instância, tomada em 15 de maio de 2020, pela a 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do 

Distrito Federal (1ª instância), na ação anulatória movida pela B3, que buscava cancelar o 

referido auto de infração contra a companhia.  

O auto de infração da Receita Federal do Brasil questiona a amortização, para fins fiscais, nos 

exercícios de 2008 a 2016, do Ágio gerado quando da incorporação de ações da Bovespa 

Holding S.A. pela B3 S.A. 

A B3 reafirma seu entendimento de que o Ágio foi constituído regularmente, em estrita 

conformidade com a legislação fiscal, e informa que já opôs embargos de declaração à 

sentença. O valor atualizado do processo, em 31 de março de 2020, era de R$ 1,3 bilhão. 

Nesse contexto, a B3 passará a atribuir risco de “perda possível” aos referidos processos em 

suas demonstrações financeiras, sendo que esta decisão não implicará em provisionamento 

contábil dos valores dos autos de infração.  

Lembrando que a doutrina contábil costuma separar as obrigações em três categorias: 

Obrigação provável; Obrigação possível; e Obrigação remota. 
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• Quando a obrigação for provável, é realizada provisão pois exige um reconhecimento 

no passivo e uma divulgação em notas explicativas. 

• Quando a obrigação for possível, trata-se de um passivo contingente, que não deve ser 

reconhecido (no passivo), mas apenas evidenciado em notas explicativas. 

• Por fim, quando a probabilidade de perda é remota, a entidade não reconhece e não 

evidencia tal fato em nota explicativa. 

Cotada a R$ 48,82/ação correspondente a um valor de mercado de R$ 100,5 bilhões, a ação 

B3SA3 registra alta de 16,4% este ano, e se compara a queda de 19,6% do Ibovespa. 

 

Sanepar (SAPR11) – Operação de capital de giro de R$ 200 milhões e 
pagamento de TCP 

O Conselho de Administração da Sanepar aprovou ontem (03/junho), a contratação do Banco 

BTG Pactual S.A. para realização de operação de capital de giro, por meio de Cédula de Crédito 

Bancário (CCB) no valor de R$ 200,0 milhões, sem garantias, com prazo total de 2 anos. 

Esta operação visa o reforço de caixa da companhia, sendo que esse valor se soma à geração de 

caixa no 2º trimestre. Lembrando que ao final de março de 2020, o caixa da Sanepar somava de 

R$ 789,6 milhões, pra uma dívida líquida de R$ 2,7 bilhões (1,3x o EBITDA).  

No 1T20 o EBITDA cresceu 15% ante o 1T19 para R$ 521 milhões. Já o lucro líquido registrou 

alta de 18% alcançando R$ 256 milhões. Ontem a cotação de SAPR11 era de R$ 29,93 (valor de 

mercado de R$ 9,0 bilhões) com queda de 10,1% este ano.  

A Sanepar realizará no dia 22 de junho de 2020 o pagamento dos Juros sobre o Capital 

Próprio, referentes ao exercício social de 2019. As ações e units já estão sendo negociadas na 

condição ex-juros. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para SAPR11 e Preço Justo de R$ 34,00/Unit. 

 

Usiminas (USIM5) - Atualização das projeções de Despesas Financeiras em 
2020 

A empresa divulgou ontem, após o pregão, uma atualização em suas projeções para as 

Despesas Financeiras Líquidas em 2020 para R$ 292 milhões, vindo da expectativa anterior de 

R$ 272 milhões, que foi divulgado em fevereiro último. 

Esta é uma notícia ligeiramente negativa, que não esperamos tenha efeito na ação hoje. 
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No 1T20, a Usiminas contabilizou Despesas Financeiras Líquidas de R$ 857,6 milhões, 531,6% 

acima do verificado no 1T10.  Este aumento foi ocasionado pela forte desvalorização do real 

(29,0%) sofrida no período, que impactou o custo financeiro do 1T20 em R$ 775 milhões. 

Vale destacar que a dívida líquida da Usiminas ao final do 1T20 era de R$ 3,6 bilhões, maior em 

10,9% que no trimestre anterior, mas 5,0% abaixo do 1T19.  A relação dívida líquida/EBITDA 

no 1T20 ficou em 1,7x, vindo de 1,6x do 4T19 e 1,5x no 1T19. 

Nossa recomendação para USIM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 7,00 (potencial de alta 

em 1%).  Em 2020, USIM5 caiu 26,8%, percentual maior que o Ibovespa, cuja desvalorização no 

período foi de 19,6%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 6,90) estava 39,6% abaixo da 

máxima alcançada neste ano e 84,2% acima da mínima. 

 

Mineração: Exportações de minério de ferro tiveram queda de 28,2% em maio 

Segundo os dados fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as exportações 

brasileiras de minério de ferro em maio foram de 21,5 milhões de toneladas, 28,2% menos que 

no mesmo mês de 2019.  Comparado ao mês anterior, o volume exportado caiu 10,6%. 

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, as exportações somaram 116,1milhões de 

toneladas, ficando 12,6% abaixo de igual período do ano passado. 

Esta é uma notícia negativa para as maiores exportadoras de minério do Brasil, a Vale e a CSN, 

com impacto nos resultados do 2T20. 

Exportações Brasileiras de Minério de Ferro

Maio/20 Maio/19 Var. 5M20 5M19 Var.

Volume Total - mil ton. 21.459 29.875 -28,2% 116.066 132.848 -12,6%

Receita - US$ milhões 1.359 1.944 -30,1% 7.616 7.844 -2,9%

Preço Médio das Exportações - US$/t 63,34 65,06 -2,6% 65,62 59,05 11,1%

Fonte: Secex/MDIC e Bloomberg  

Em maio/20, a receita das exportações atingiu US$ 1,4 bilhão, valor 30,1% abaixo do verificado 

em maio/19.  A queda na receita foi maior que no volume, devido à diminuição de 2,6% no 

preço médio do minério vendido ao exterior.  No acumulado do ano, as receitas somaram US$ 

7,6 bilhões, 2,9% menores que em igual período de 2019. 
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Figura 1: Exportação Brasileira de Minério de Ferro - Receita Mensal 
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Fonte: Secex/Bloomberg 

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

(potencial de alta em 13%).  Em 2020, VALE3 subiu 0,7%, enquanto o Ibovespa caiu 19,6%.  A 

cotação de VALE3 no último pregão (R$ 53,66) estava 6,5% abaixo da máxima alcançada neste 

ano e 65,4% acima da mínima. 

Em 2020, as ações da CSN caíram 24,8%.  A cotação de CSNA3 no último pregão (R$ 10,60) 

estava 33,5% abaixo da máxima alcançada neste ano e 93,6% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 01/06/20
Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 1/6/20 Mês Ano

S aldo (65,5) (65,5) (65.587,3)

Fonte: B3 e Planner Corretora  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 150.168 358.716

Venda 185.367 315.751

Líquido -35.199 42.965
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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. 
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