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Bolsa 

A B3 segue mostrando bom desempenho em junho, com o Ibovespa 
marcando alta de 3,2% no fechamento de ontem aos 97.645 pontos. Foi a 
sétima sessão consecutiva de alta, mesmo com notícias negativas do lado 
político, tanto do lado doméstico quanto externo.  Na ponta contrária, 
destaque para a queda do dólar, recuando para R$ 4,8118. As bolsas 
internacionais operam em baixa nesta terça-feira na zona do euro e 
sinaliza queda nos futuros de NY, após um rali nas últimas sessões. Um 
relatório do Banco Mundial alerta para o risco de uma forte contração da 
economia mundial gerando uma grande onda de pobreza. A agenda 
econômica de hoje traz, no Brasil, o IPC-Fipe semanal com 0% e na zona do 
euro, o PIB do 1T20 e dados do mercado de trabalho. Atenção para a 
agenda de amanhã que tem as projeções econômicas para a Europa e a 
decisão de taxa de juros nos EUA, o que pode levar os mercados a um 
momento de atenção. Apesar do otimismo da bolsa doméstica, há espaço 
para uma realização. 
 

Câmbio 

A moeda americana recuou de R$ R$ 4,9609 para R$ 4,8218, com 

investidores aproveitando a onda de otimismo de curto prazo para 

apostarem nos ativos de risco. 

Juros  

Os juros futuros encerraram o dia com a taxa do contrato de Depósito 
Interfinanceiro (DI) para jan/21 em 2,19% contra 2,17% no ajuste anterior 
e para jan/27 a taxa marcou 6,71%, de 6,772%. 
 
 

 

 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

29,3%

28,3%

18,4%

17,1%

10,2%

-1,0%

-1,0%

-1,1%

-1,1%

-3,7%

AZUL4

GOLL4

EMBR3

CSNA3

CVCB3

MULT3

IGTA3

TIMP3

BRAP4

YDUQ3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 97.645 3,18 11,7 (15,6)

Ibovespa Fut. 94.450 0,69 7,8 (18,4)

Nasdaq 9.925 1,13 4,6 10,6

DJIA 27.572 1,70 8,6 (3,4)

S&P 500 3.232 1,20 6,2 0,0

MSCI 2.288 0,94 6,5 (3,0)

Tóquio 23.178 1,37 5,9 (2,0)

Xangai 2.938 0,24 3,0 (3,7)

Frankfurt 12.820 (0,22) 10,6 (3,2)

Londres 6.473 (0,18) 6,5 (14,2)

Mexico 39.954 2,58 10,6 (8,2)

India 34.371 0,24 6,0 (16,7)

Rússia 1.289 0,23 5,7 (16,8)

Dólar - vista R$ 4,82 (2,80) (9,7) 19,8

Dólar/Euro $1,13 0,02 1,7 0,7

Euro R$ 5,44 (2,82) (8,2) 20,6

Ouro $1.698,53 0,80 (1,8) 11,9

* Dia anterior, exceto Ásia
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LInx (LINX3) - Companhia registrou prejuízo de R$ 9 milhões no período 
contra um Lucro Líquido de R$ 17,1 milhões no 1T19 

A Linx, presente no mercado há 35 anos, é líder em tecnologias para o varejo, utilizando a 

nuvem, big data, inteligência artificial, entre outras inovações, que incluem softwares de 

gestão, SaaS, e-commerce, serviços financeiros (TEF e sub-adquirência) e cross selling, entre 

outras. 

A empresa, que reafirma compromisso com o longo prazo, mostrou um forte crescimento de 

receita recorrente, representando 82,6% da receita operacional bruta, com 15,6% de 

crescimento nesse segmento. Ao final do 1T20, a Linx atingiu uma taxa de renovação de 

clientes de 99,0%, com baixa concentração de clientes. Do total das receitas recorrentes, Linx 

Core representou 75%, enquanto Linx Pay 14%, e Linx Digital responderam por e 11%. 

Já as receitas de serviços apresentaram um crescimento de 61,5%, devido maior número de 

implantações de e-commerce no período (com integração de lojas a marketplaces, link de 

pagamentos). A Companhia destaca que em maio, o GMV da plataforma de e-commerce 

apresentou uma evolução de 145% a/a, assim como a demanda pela solução de Aplicativo de 

Delivery aumentou 4x entre janeiro e maio deste ano. 

Os custos dos serviços prestados apresentaram um crescimento de 23,5% a/a. Estes aumentos 

decorreram de dissídios salariais, e de custos das operações adquiridas mais recentemente 

(PinPag e Neemo), além das demais aquisições realizadas durante 2019, que ainda busca 

agregar sinergias. A margem EBITDA apresentou retração de 10,2 pp, devido a (i) despesas 

para a incorporação das 5 empresas adquiridas nos últimos trimestres (ii) redução do GMV 

na última quinzena de Março, (iii) reestruturação organizacional realizada no 1T20; além de 

despesas não recorrentes somando R$ 3,5 milhões, referentes à antecipação de recebíveis 

do Linx Pay Hub, due diligence de empresas adquiridas e despesas de consultorias para 

adequações ligadas à listagem nos EUA. Descontados os efeitos não recorrentes, a margem 

EBITDA ajustada teria apresentado uma redução de 6,5 pp a/a.  

A Companhia registrou um Prejuízo Líquido de R$ 9 milhões no período vs um Lucro Líquido de 

R$ 17,1 milhões no 1T20, em consequência de uma despesa financeira líquida maior em 

relação à registrada no 1T19. Retirando os impactos de efeitos não recorrentes, o prejuízo foi 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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de R$ 5,6 milhões. 

 

O modelo de negócio baseado em receita recorrente demonstrou a resiliência. A LINX está 

bem se beneficiando das tendências de digitalização das varejistas de um modo geral, dado o 

efeito pandemia no varejo e acredita recuperar em trimestres seguintes considerando também 

as iniciativas adotas a partir da segunda quinzena de março. Entretanto, é importante observar 

com cautela a confirmação de capturas de sinergias das aquisições realizadas desde o início de 

2019. Além da operação do Linx Pay, que atua no segmento de subadquirência e no longo 

prazo tende a ver a rentabilidade reduzir. 

Ações COVID 

A Companhia tomou diversas medidas para preservação do caixa, que envolveram a 

antecipação e redução dos custos de operações de nuvem, desaceleração do ritmo de 

aquisições, congelamento da abertura de vagas ou promoções, cancelamento de viagens de 

negócios, diminuição dos pedidos de compras, redução de custos com terceiros e negociação 

de aluguel dos escritórios. Também foram efetuadas negociações com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com sindicatos que representam nossos 

funcionários e os prazos foram renegociados com fornecedores. Ações complementares 

envolveram a renegociação e postergação de condições com clientes, avaliação das 

perspectivas futuras por cada área de negócio e redução de distribuição de dividendos em 
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2020. A Linx tem procurado negociar caso a caso os vencimentos das faturas, conforme o 

relacionamento com o cliente. 

 

Vulcabras Azaleia (VULC3) – Queda de 66% no lucro líquido do 1T20, 
somando R$ 8,9 milhões 

O lucro líquido do 1T20 foi de R$ 8,9 milhões, representando uma redução de 66,0% sobre o 

lucro líquido de R$ 26,2 milhões no 1T19. A margem líquida atingiu 3,7% no 1T20, em 

comparação aos 8,7% alcançada no 1T19, uma queda de 5,0 p.p. 

A companhia registrou redução de 20,1% no volume de vendas de pares/peças, em relação ao 

1T19. Em consequência a receita liquida mostrou queda de 20,4% no mesmo período 

comparativo, de R$ 299,8 milhões para R$ 238,6 milhões. A queda na receita liquida aconteceu 

em todas as linhas de produtos (esportivos, femininos, outros calçados, confecções e 

acessórios).  

A receita líquida do 1T20, no mercado interno, totalizou R$ 203,5 milhões, com redução de 

26,0% em relação ao 1T19, quando foi de R$ 275,1 milhões. No mercado externo, a receita 

líquida no 1T20 resultou em R$ 35,1 milhões, apresentando aumento de 42,1% sobre os R$ 

24,7 milhões registrados no 1T19. As exportações responderam por 14,7% da receita liquida.  

• Em termos de volume de vendas houve uma pequena alta somente em confecções e 

acessórios.  

• Houve perda também na margem bruta, gerada pelos problemas da pandemia caindo de 

34,0% para 32,3%.  

• As despesas com vendas aumentaram seu peso sobre a receita liquida de 11,7% para 

14,0% no 1T20 – Reflexo da receita menos e dos gastos no esforço de venda. 

• As despesas administrativas saltaram de 8,3% para 10,4% -  

• O resultado financeiro líquido no 1T20 registrou uma receita de R$ 4,9 milhões, em 

comparação ao mesmo período de 2019. 

• No 1T20, o EBITDA foi de R$ 27,2 milhões, apresentando redução de 42,3%, em 

contraposição aos R$ 47,1 milhões obtidos no 1T19. A margem EBITDA diminuiu 4,3 p.p., 

atingindo 11,4% no 1T20, ante 15,7% do 1T19. Este resultado é devido principalmente à 

retração da receita líquida em todos os negócios da Companhia, em virtude à paralisação geral 

ocasionada pela escalada do COVID-19. 

• No 1º trimestre de 2020, foram investidos R$ 17,5 milhões em imobilizado. O 

investimento no intangível do 1T20 foi de R$ 0,7 milhão.  
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Outros destaques: 

Janeiro e fevereiro foram meses positivos, onde o segmento de calçados e confecções 

registrou um crescimento de quase 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo 

dados do IBGE. Em março, com a abrupta paralisação, a produção industrial brasileira recuou 

9,1% na comparação do mês de março com o mês de fevereiro, 3,8% em comparação ao mesmo 

mês de 2019. 

No início do ano, a Abicalçados projetava um crescimento de até 2,5% na produção de 

calçados, mas devido à pandemia, a previsão para o ano foi revisada para uma queda de 26% 

em relação a 2019. De acordo com a entidade, no primeiro trimestre, a produção do setor já 

apresentou queda de 14,2%. 

No 1T20 a Companhia concluiu a venda da subsidiária Vulcabras Azaleia SE, conforme 

divulgado em fato relevante no início do ano. A partir de 1º de abril a planta fabril do Sergipe 

passou a ser de inteira responsabilidade da empresa compradora. 

No final do 1T20, a Companhia apresentava posição financeira liquida positiva de R$ 60,0 

milhões, sendo 174,0% superior a observada no encerramento de 31/12/2019. A dívida bruta 

totalizou R$ 63,9 milhões, com aumento de 48,3% em relação ao saldo de 31/12/2019. Houve 

um aumento nas disponibilidades de 94,7%. 

A ação VULC3 encerrou ontem cotada a R$ 5,30 com queda de 43,4% no ano.  

O valor de mercado da empresa é de R$ 1,3 bilhão. 

 

Shoppings Centers – Aos poucos o setor vem retomando as atividades 

BRMalls (BRML3) – Reabertura de mais dois shoppings, somando 13 de um total de 31 

estabelecimentos 

A administradora de shopping centers BR Malls informou nesta segunda-feira que reabriu mais 

dois empreendimentos que estavam fechados devido à pandemia do novo coronavírus. São 

eles Campinas Shopping, na cidade de mesmo nome no interior paulista, e o Shopping 

Independência, em Juiz de Fora (MG). 

Ambos vão funcionar todos os dias, de segunda a domingo. Mas em Campinas o horário será 

das 16h às 20h, enquanto em Juiz de Fora o empreendimento estará aberto das 12h às 20h. 

Aliansce Sonae (ALSO3) - A Aliansce Sonae informou ontem a reabertura de cinco dos 

shopping centers que administra. 

Ontem, foram reativados o Parque D. Pedro Shopping, em Campinas (SP), o Boulevard 

Shopping Bauru, também no interior de São Paulo, o Shopping Parangaba, em Fortaleza (CE), e 

o Boulevard Shopping e o Parque Shopping, ambos em Belém (PA). Estes dois últimos foram 

abertos no último sábado (06). 
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Os centros comerciais estão funcionando em horário reduzido e segundo a companhia, seguem 

rígido protocolo de reabertura. Os segmentos de alimentação e entretenimento seguem as 

restrições impostas por autoridades locais.  

Até o momento, 11 shoppings do portfólio da Aliansce Sonae voltaram a operar, que 

correspondem a 38% do total de receita bruta (NOI) e 43% da área bruta locável (ABL) própria. 

A empresa informa ainda que está aplicando descontos na cobrança de aluguel mínimo durante 

o mês de reabertura, considerando a situação de cada lojista. 

 

Petrobras Distribuidora (BRDT3) - Venda da CDGN Logística 

A empresa anunciou na manhã de ontem, que concluiu a venda da totalidade de sua 

participação (49%) na CDGN Logística por R$ 25,8 milhões para o MDC I Fundo de 

Investimento em Participações Multiestratégia. 

No fechamento da operação em dezembro/2019, foi recebido o valor de R$ 3,9 milhões, sendo 

que o saldo restante será pago em seis parcelas iguais corrigidas monetariamente, a partir de 

agosto/2020. 

A CDGN atua na prestação de serviços de tratamento, compressão, liquefação, transporte, 

descompressão, regaseificação e comercialização de gás natural, metano, gás carbônico (CO2) 

e biogás, comprimido ou liquefeito e transporte. 

Como esta venda está alinhada com a estratégia da empresa de focar em atividades que gerem 

maior valor, este negócio é uma boa notícia para a BR Distribuidora. 

Nossa recomendação para as ações da Petrobras Distribuidora é de Compra com Preço Justo 

de R$ 36,50 (potencial de alta em 52%). 

 

CSN (CSNA3) - Renegociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal 

Na noite de ontem, a empresa comunicou a conclusão de negociações com a Caixa Econômica 

Federal para a extensão dos prazos de pagamento de dívidas no valor de R$ 300 milhões.  Os 

vencimentos seriam entre junho e setembro deste ano e foram renegociados para 2021 e 

2024. 

Esta notícia é positiva para a CSN, apesar dos valores renegociados serem pequenos (0,8% da 

dívida bruta em março/2020). 

No mês passado, a CSN anunciou a renegociação de dívidas no valor de R$ 1,4 bilhão com o 

Banco do Brasil. Com a negociação, foram transferidos para 2022 vencimentos que ocorreriam 

em maio de 2020 e março/2021.  Além disso, este prazo poderá ser estendido com a utilização 

de operações no mercado de capitais. 
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A CSN tem um endividamento muito elevado.  A dívida líquida ao final do 1T20 era de R$ 32,8 

bilhões, 19,7% maior que no trimestre anterior e 27,1% acima da verificada em março/19.  A 

relação dívida líquida/EBITDA no 1T20 ficou em 4,8x, vindo de 3,7x no trimestre anterior e 

4,1x no 1T19. 

Nossa recomendação para CSNA3 é de Compra com Preço Justo de R$ 18,00/ação e potencial 

de alta em 44%. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 

FLUXO ESTRANGEIRO 
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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. 

Fonte: Bloomberg

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


