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Bolsa 

O Ibovespa abriu a semana com queda de 1,28%, marcando 95.336 pontos, 

com giro financeiro a R$ 23,2 bilhões (R$ 21,0 bilhões no à vista). Sem 

notícias e dados importantes, os investidores aproveitaram para uma 

realização de lucros, com destaque para a pressão sobre Petrobras e 

bancos. Nos EUA os mercados seguraram a alta. Os fatores que vêm 

mexendo com o humor dos investidores seguem os mesmos. Ontem a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que todos os países devem 

reforçar as medidas contra a pandemia de Covid-19 e o Brasil segue como 

um dos destaques na complicação com o vírus. A terça-feira tem agenda 

econômica carregada com dados com o PMI (Índice Geral de Compras) 

preliminar (junho) de manufatura e serviços na zona do euro, acima da 

expectativa e também nos Estados Unidos ainda nesta manhã. No Brasil 

temos o IPCS FGV e a ata do Copom. As bolsas mostram alta no 

fechamento da Ásia e sobem também na zona do euro com dados melhores 

do desempenho com a retomada das atividades. Os mercados levaram um 

susto após o conselheiro comercial da Casa Branca Peter Navarro ter dito 

que o acordo comercial com a China teria acabado, mas o presidente 

Donald Trump rapidamente contornou a situação, dizendo que o acordo 

está intacto. As cotações do petróleo, (WTI e Brent) mostram alta nesta 

manhã. 

Câmbio 

 A moeda americana voltou a ceder mais um pouco, de R$ 5,3119 para R$ 
5,2571 (-1,03%).  
 
Juros  

Ontem os juros futuros tiveram dia de alta com a taxa do contrato de 

Depósito Interfinanceiro (DI) de jan/21 passando de 2,019% na sexta-feira 

para 2,035%. Para jan/27 a taxa subiu de 6,803% para 6,823%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 
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Petrobras (PETR4) - Produção de petróleo teve queda de 5,4% em maio 

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) citados pelo jornal Valor, a produção 

média de petróleo realizada pela em empresa em maio/2020 foi de 2,045 milhões de barris ao 

dia, volume 5,4% menor que no mês anterior.  A produção total, considerando o volume gás de 

natural, somou 2,604 milhões de barris/dia com uma redução de 5,9% em relação a abril. 

No acumulado de 2020, a Petrobras produziu uma média 2,17 milhões de barris/dia, 13,3% 

acimada do mesmo período do ano passado. 

Este número de maio certamente reflete as medidas de redução na produção, que a Petrobras 

tomou desde o final de março, em função da queda na demanda interna por combustíveis e dos 

preços internacionais do petróleo. 

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

em 24%).  Neste ano, esta ação caiu 30,6% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 17,6%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 20,95) estava 32,9% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 93,1% acima da mínima. 

 

Shopping Centers - Maiores empresas do setor voltam a restringir operações 

O setor de shopping centers foi uns dos segmentos duramente atingidos pela pandemia do 

Coronavírus, sendo um dos principais termômetros da economia. O Brasil tem hoje 577 

shoppings com faturamento de R$ 192,8 bilhões em 2019 e gera mais de 1,1 milhão de 

empregos.  

Com início da flexibilização da economia há poucas semanas, os estabelecimentos começaram 

a retomar as atividades de maneira cautelosa. Contudo, o risco de um novo surto de 

contaminação está levando as companhias a reduzir novamente as atividades. Com isso, uma 

cadeia de outras atividades comerciais volta a ficar prejudicada.  

Na tabela está demonstrado o desempenho das principais companhias nos últimos períodos. 

Observa-se que mesmo numa condição adversa, os shoppings seguiram com resultados 

positivos. No entanto, o maior período de paralisação é o 2T20. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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SHOPPINGS
>>>>>> ALSO3 BRML3 IGTA3 MULT3

Variação 2020 % -41,2% -41,3% -31,3% -33,2%

Variação 2019 % 97,6% 47,8% 30,0% 38,4%

Variação 2018 % 3,7% 3,5% 7,6% 4,6%

Variação 2017 % 50,3% 23,1% 50,7% 22,1%

Última Cotação R$/ação 29,47 10,60 36,20 22,00

Cot. Fechto 2019 (ajust) R$/ação 50,14 18,06 52,70 32,95

Cot. Fechto 2018 (ajust) R$/ação 25,37 12,22 40,53 23,81

Cot. Fechto 2017 (ajust) R$/ação 24,46 11,81 37,66 22,75

Cot. Fechto 2016 (ajust) R$/ação 16,28 9,60 24,99 18,63

Patrimônio Líquido R$ mm 6.548 11.158 2.996 5.806

Valor de Mercado Atual R$ mm 7.832 8.944 6.377 13.155

VPA R$/ação 24,64 13,22 17,01 9,71

Cot./VPA (x) 1,20 0,80 2,10 2,30

P/L histórico (Atual) 12 M (x) 59,0 7,4 23,9 23,5

P/L histórico - 2019 (x) 327,8 12,2 30,1 41,6

Base Acionária mm 265,8 843,7 176,2 598,0

Receita Líquda 1T20 229,3 283,8 154,9 320,7

Receita Líquda 1T19 94,4 297,0 173,0 302,3

Receita Líquda 2019 743,2 1.257,4 754,3 1.305,6

Receita Líquda 2018 374,1 1.196,2 721,5 1.229,1

Receita Líquda 2017 354,9 1.265,2 692,2 1.156,4

Resultado Líquido 1T20 103,9 118,5 11,8 177,7

Resultado Líquido 1T19 29,2 155,0 54,4 91,9

Resultado Líquido 2019 22,0 1.246,4 310,1 471,0

Resultado Líquido 2018 189,3 1.014,1 256,4 472,9

Resultado Líquido 2017 138,4 -796,3 215,7 369,4

Margem Bruta (Ult.) % 68,0 88,7 58,2 77,8

Margem Bruta - 2019 % 73,1 89,6 66,6 79,2

Margem Bruta - 2018 % 79,0 88,7 69,9 77,3

Margem Bruta - 2017 % 76,6 90,2 69,4 76,4

Margem Líquida (Últ.) % 50,7 45,6 8,0 55,4

Margem Líquida - 2019 % 7,6 110,0 41,7 35,9

Margem Líquida - 2018 % 97,0 92,3 36,1 38,3

Margem Líquida - 2017 % 71,1 -69,2 31,6 31,9

Fonte: Economatica  

Multiplan (MULT3) - A companhia informou ontem que o ParkShoppingCanoas, em Canoas 

(RS), passa a operar apenas com atividades essenciais (supermercados, farmácias e bancos), 

além de operações na modalidade delivery, take-away e drive-thru. As outras atividades 

comerciais estão suspensas no município, conforme determinação das autoridades locais, para 

controle da pandemia do novo coronavírus. 

Aliansce Sonae (ALSO3) - A Aliansce Sonae comunicou que a partir de ontem (22), em função 

do aumento da ocupação dos leitos nas respectivas redes de saúde locais, devido a evolução da 

pandemia de COVID-19, os shopping centers Parque D. Pedro Shopping e Uberlândia 
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Shopping, fecharão temporariamente suas operações, com funcionamento apenas das 

atividades essenciais. Atualmente, dezenove Shoppings do portfólio próprio da Companhia 

estão em operação, o que corresponde a 64% do total de NOI e 58% da ABL própria. 

Iguatemi (IGTA3) - Por conta de um Decreto Estadual no Rio Grande do Sul, o I Fashion Outlet 

Novo Hamburgo será fechado a partir de hoje (23). Segundo a empresa, restaurantes e 

estabelecimentos de alimentação poderão funcionar apenas nos sistemas de delivery e drive-

thru. O Iguatemi Porto Alegre e o Praia de Belas também estarão funcionando em horário 

reduzido, das 11h30 às 20h, apenas para delivery e drive-thru de atividades essenciais. 

Restaurantes e estabelecimentos de alimentação deverão funcionar com atendimento 

presencial das 11h30 às 17h, sendo que na modalidade de delivery e drive-thru o atendimento 

será estendida até as 22h. 

Com este cenário, os resultados do 2T20 que já estavam prejudicados, deverão retardar ainda 

mais a recuperação.  

Setor de Aviação - Segundo a Abear a demanda por voos domésticos caiu 
90,97% em maio 

Segundo a Associação Brasileiras das Empresas Aéreas = ABEAR, os números do mês passado 

estão entre os piores registrados desde 2000, só atrás dos dados de abril, no auge da pandemia.  

Mercado doméstico: 

 O transporte aéreo de passageiros no mercado doméstico brasileiro em maio recuou 

90,97% em relação ao mesmo mês do ano passado.  

" A oferta de assentos no período apresentou queda de 89,58%.  

Mercado Internacional:  

" Queda de 96,85% no transporte em maio na comparação com o mesmo período de 2019.  

" A oferta de assentos apresentou queda de 95,68% na mesma base de comparação.  

" A taxa de ocupação dos voos ficou em 62,58%, o que representou uma redução de 23,37 

pontos percentuais.  

O transporte aéreo de cargas nos mercados doméstico e internacional teve queda de 52,41% 

em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado. 

De janeiro a maio, o transporte aéreo de passageiros acumula queda de 38,79%, com redução 

de 37,11% na oferta de assentos. A taxa média de ocupação dos voos ficou em 80,09%, com 

queda de 2,19 pontos percentuais. Ao todo, as companhias aéreas transportaram 22,8 milhões 

de pessoas nos cinco primeiros meses do ano, queda de 40,76%. 

Nesse período, o transporte aéreo de passageiros ao exterior encolheu 47,97% em relação aos 

cinco primeiros meses de 2019. A oferta de assentos diminuiu 45% na mesma comparação. A 
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taxa média de ocupação dos voos foi de 78,62% no acumulado do ano, recuo de 4,48 pontos 

percentuais. Ao todo, foram transportadas 2,06 milhões de pessoas, retração de 47,90%. 

Os dados divulgados para a Azul e Gol mostram quedas expressivas de 85,9% e 92,7% no 

transporte de passageiros em maio. A Latam por sua vez, apresentou queda de 93,59% no 

transporte de passageiros no Brasil. 

 

Randon (RAPT4) - Queda de 29,4% da receita líquida em maio 

A empresa informou que sua receita líquida em maio/2020 foi de R$ 317,8 milhões, valor 

29,4% menor que no mesmo mês do ano passado.  Comparado a abril/20, houve um 

crescimento de 56,7%. 

Entre janeiro e maio, a receita somou R$ 1,7 bilhão, 16,0% menos que em igual período de 

2019. 

Os valores da receita de abril e maio indicam resultados fracos para a empresa no 2T20, 

coerentes com o momento de crise.  Porém, o salto da receita em maio, comparado a abril, 

indica que em junho a recuperação pode continuar. 

No 1T20, a Randon teve um faturamento líquido de R$ 1,2 bilhão, valor 26,7% acima do 1T19.  

A empresa lucrou R$ 3,0 milhões (R$ 0,01 por ação) no 1T20, valor 90,5% abaixo do mesmo 

trimestre do ano passado e 94,3% menor que no 4T19. 

 

 

Fonte: Randon 

Nossa recomendação para RAPT4 é de Compra com Preço Justo de R$ 11,80 (potencial de alta 

em 19%).  Nos últimos doze meses, esta ação subiu 11,9%, enquanto o Ibovespa teve uma 

desvalorização no período de 6,5%.  A cotação de RAPT4 no último pregão (R$ 9,94) estava 

34,1% abaixo da máxima alcançada no ano e 151,0% acima da mínima. 

Figura 1: Randon - Receita Líquida Mensal Consolidada 
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Triunfo Participações (TPIS3) - Dados operacionais melhorando 

A empresa informou os dados operacionais de suas concessões rodoviárias e do Aeroporto de 

Viracopos, mostrando as fortes reduções das operações derivadas do combate à pandemia de 

Covit-19. 

No Aeroporto de Viracopos durante o mês de maio, comparado ao mesmo mês de 2019, o 

volume de aeronaves que usaram suas instalações caiu 69,2% e o número de passageiros que 

transitaram naquele terminal diminuiu 74,7%. 

Nas quatro concessões rodoviárias administradas pela Triunfo, na semana compreendida entre 

os dias 12 e 18/junho, o tráfego total caiu 10,8%, comparado ao período de 13 a 

19/março/2020 (antes do início da quarentena).  Este número foi puxado pela redução de 

73,4% no número de veículos leves trafegando nestas estradas. 

Observando a evolução semanal dos números, fica clara uma melhoria paulatina no tráfego 

total e dos dois tipos de veículos. 

A divulgação dos dados operacionais, feita pelas maiores concessionárias brasileiras é um 

importante instrumento para os investidores avaliarem os danos aos resultados, provocados 

pelas medidas adotadas para o combate à pandemia. 

As ações da Triunfo caíram 21,9% em 2020 e o Índice Bovespa teve um recuo de 17,6% no 

período.  A cotação de TPIS3 no último pregão (R$ 1,32) estava 45,9% abaixo da máxima 

alcançada no ano e 83,3% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 18/6/20 Mês Ano
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Fonte: B3 e Planner Corretora  
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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. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


