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Bolsa 

Em dia de dados positivos no exterior, puxando as bolsas internacionais, o 

Ibovespa seguiu o mesmo rumo e fechou em alta de 0,67% aos 95.975 pontos, 

com giro financeiro de R$ 26,5 bilhões (R$ 24,0 bilhões no à vista). As bolsas de 

NY tiveram bom desempenho no dia, com destaque para a Nasdaq. No mês a 

alta é de 9,81%. A agenda econômica vem fraca nesta quarta-feira. As bolsas 

internacionais operam em queda na zona do euro e os futuros de NY indicam 

queda, com o ressurgimento de casos de contaminação pelo coronavírus no 

mundo, colocando em xeque as medidas de flexibilização para o retorno das 

atividades. O sentimento dos mercados volta a ficar negativo diante da 

possibilidade de um retrocesso no processo de retomada das economias. 

Permanece a percepção de que a pandemia está longe de acabar. Hoje o 

petróleo opera em queda no mercado internacional. 

Câmbio 

A moeda americana voltou a cair ontem com o mercado mais calmo depois de 
notícias de desacordos lá fora.  O dólar encerrou a terça-feira cotado a R$ 
5,1544 ante R$ 5,2571 na abertura da semana, com queda de 1,95%.  
 

Juros  

As taxas de juros futuros ficaram praticamente estáveis no curto prazo, de 

2,034% para 2,035% nos contratos para jan/21 e cederam na ponta mais longa 

(jan/27) de 6,903% para 6,80%. Nada de novo com a ata do Copom que veio 

em linha com a sinalização passada anteriormente. É esperado mais um corte 

na próxima reunião. 

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

 19/6/20 Ano

Saldo Mercado Secundário 429,2 (73.679,1)

Ofertas Públicas 12.148,7
Saldo (61.530,4)

Capa boletim

10,9%

10,3%

9,1%

6,1%

5,3%

-2,5%

-2,6%

-3,1%

-3,3%

-5,0%

GOLL4

USIM5

AZUL4

COGN3

YDUQ3

LREN3

MRFG3

CPLE6

CPFE3

IRBR3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 95.975 0,67 9,8 (17,0)

Ibovespa Fut. 95.895 0,10 9,5 (17,2)

Nasdaq 10.131 0,74 6,8 12,9

DJIA 26.156 0,50 3,0 (8,3)

S&P 500 3.131 0,43 2,9 (3,1)

MSCI 2.236 0,82 4,1 (5,2)

Tóquio 22.549 0,50 3,1 (4,7)

Xangai 2.971 0,18 4,1 (2,6)

Frankfurt 12.524 2,13 8,1 (5,5)

Londres 6.320 1,21 4,0 (16,2)

Mexico 38.218 0,25 5,8 (12,2)

India 35.430 1,49 9,3 (14,1)

Rússia 1.281 1,94 5,0 (17,3)

Dólar - vista R$ 5,15 (1,95) (3,4) 28,1

Dólar/Euro $1,13 0,42 1,9 0,8

Euro R$ 5,83 (1,58) (1,7) 29,1

Ouro $1.768,41 0,80 2,2 16,6

* Dia anterior, exceto Ásia
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IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRBR3) – Deliberações da AGE 

Em comunicado a companhia publicou as principais deliberações aprovadas pelos acionistas na 

Assembleia Geral Extraordinária realizada ontem, 23 de junho. 

 Possibilidade de o Conselho de Administração deliberar sobre aumentos de capital, dentro 

do limite do capital autorizado; 

 Maior flexibilidade na composição da Diretoria Executiva, que poderá ter entre quatro e 

sete Diretores Estatutários, o que permite seu dimensionamento conforme as necessidades 

da Companhia e a aplicação dos princípios de governança corporativa.  

 Criação da Reserva de Lucros Estatutária. Formada com até 100% do lucro líquido 

remanescente da companhia após as destinações obrigatórias para a reserva legal e o 

pagamento do dividendo obrigatório. 

o Dentre os objetivos desta reserva: (i) assegurar que a companhia cumpra os 

requisitos regulatórios relacionados à manutenção da margem de solvência 

regulatória e demais requisitos de capital e liquidez; (ii) garantir recursos para o 

suporte de despesas operacionais e investimentos; e (iii) manter um fluxo de 

distribuição de proventos regular e constante. 

De acordo com o comunicado, “diante do status de Corporation do IRB Brasil RE, a nova 

Administração espera, com o novo Estatuto Social, ter mais flexibilidade e agilidade nas tomadas de 

decisão, podendo aproveitar as melhores oportunidades de mercado”.  

A intenção é ter “um processo compartilhado nas tomadas de decisões ao criar posições estatutárias 

que reforcem a Diretoria Executiva”. Lembrando que hoje a companhia conta com 7 membros 

independentes no Conselho de Administração. 

Ontem as ações do IRB registraram queda de 5,0% para R$ 11,50/ação, equivalente a um valor de 

mercado de R$ 10,8 bilhões. Imaginamos que possa estar ligado à possibilidade de o Conselho de 

Administração deliberar sobre aumentos de capital, dentro do limite do capital autorizado. 

 

Copasa (CSMG3) – Reajuste Tarifário 

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado 

de Minas Gerais - ARSAE MG divulgou em 23 de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, a Resolução ARSAE-MG Nº 141/2020, na qual:. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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 Aprova o reajuste médio de 3,04% nas tarifas de prestação de serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Copasa. 

 Posterga sua aplicação em 90 (noventa) dias a partir de 1º de agosto de 2020. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para CSMG3 com Preço Justo de R$ 61,00/ação. Atentar 

que hoje deve ser aprovado o marco legal do saneamento no Senado, impactando positivamente o 

setor. 

 

Aliansce Sonae (ALSO3) – Abertura de programa de recompra de até 3,9% das ações 
em circulação 

A Aliansce Sonae informou ontem que seu conselho de administração aprovou a abertura de um 

novo programa de recompra de ações de até 5.315.456 ações ordinárias nominativas sem valor 

nominal, sem redução de capital social da companhia. Este montante de ações representa 3,9% do 

total de ações em circulação.  

O prazo do programa é de um ano, a partir de 24 de junho de 2020. As instituições financeiras que 

poderão atuar como intermediárias na operação são Itaú Corretora de Valores, BTG Pactual e J.P. 

Morgan. 

A ação ALSO3 acumula queda de 41,6% no ano, cotada ontem a R$ 29,30 (1,19x o seu valor 

patrimonial). O valor de mercado da empresa é de R$ 7,8 bilhões. Ontem foram negociados R$ 31,9 

milhões em ações ALSO3. Com base neste valor, o mais baixo das últimas sessões, a operação toda 

representa menos que 5 pregões e a recompra acontecerá em 12 meses. 

Segundo a empresa, a implantação do programa visa o investimento dos recursos disponíveis para 

maximizar a geração de valor para os acionistas, bem como fazer frente às obrigações da companhia 

decorrentes do Plano de Incentivo de Longo Prazo Atrelado a Ações.  

 

Outra notícia sobre a empresa - Após anunciar alteração no funcionamento de dois de seus shopping 

centers na segunda-feira, ontem a companhia comunicou a retomada das operações no Passeio das 

Águas Shopping, em Goiânia. 

O shopping funciona em horário reduzido, mantendo os segmentos de alimentação e 

entretenimento fechados, conforme as restrições das autoridades locais. De acordo com a Aliansce 

Sonae, hoje 20 shoppings do portfólio próprio da companhia já voltaram a operar, o que 

corresponde a 68% da área bruta locável (ABL). 
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Weg (WEGE3) - Pagamento de JCP e aquisição de uma startup 

O Conselho de administração da empresa deliberou ontem, o pagamento de juros sobre capital 

próprio (JCP) no valor total de R$ 80,2 milhões (R$ 0,0325 líquido do Imposto de Renda). 

O pagamento deste JCP será feito no dia 12 de agosto de 2020, com base nas posições dos acionistas 

em 26/junho (próxima sexta-feira).  A partir do dia 29 de junho WEGE3 passará a ser negociada “ex-

juros sobre o capital”. 

O valor líquido do provento é equivalente a um retorno de 0,7%, considerando a cotação de WEGE3 

no fechamento do pregão de ontem. 

Também ontem, a Weg anunciou a compra Mvisia, uma startup especializada em soluções de 

inteligência artificial aplicada à visão computacional para a indústria.  Esta aquisição é a terceira feita 

pela Weg para sua nova estrutura de negócios digitais. 

Os investimentos da empresa em novas tecnologias são sempre positivos, incrementando seus 

negócios em áreas com maior margem de lucro. 

Nos últimos doze meses esta ação subiu 118,0%, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorização de 

4,6%.  A cotação de WEGE3 no último pregão (R$ 45,60) estava 8,6% abaixo da máxima alcançada 

em 2020 e 81,8% acima da mínima. 

 

Braskem (BRKM5) - Aquisição de energia com fonte solar 

A empresa anunciou ontem, pouco antes do início do pregão, que assinou um contrato de compra 

de energia elétrica de fonte renovável (solar) por 20 anos.  Este contrato vai viabilizar a construção 

de um complexo no norte de Minas Gerais com capacidade de 152 Megawatts-pico que será 

construído pela Canadian Solar Inc. 

Este contrato é o terceiro da Braskem na aquisição de energia com fontes renováveis (solar e eólica), 

o que reduz as emissões de poluentes. 

Como a Braskem não citou valores é impossível verificar se esta aquisição pode realmente agregar 

valor, mais que contribuir para uma imagem positiva da empresa. 

Nossa recomendação para BRKM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 35,00 (potencial de alta em 

41%).  Neste ano esta ação caiu 16,6%, percentual ligeiramente menor que o Ibovespa, que teve 

uma desvalorização de 17,0%.  A cotação de BRKM5 no último pregão (R$ 24,90) estava 36,2% 

abaixo da máxima alcançada em 2020 e 149,0% acima da mínima. 
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Locaweb (LWSA3) Empresa anunciou uma mudança em sua estratégia de atendimento 
a grandes empresas 

Segundo matéria no Valor, a empresa anunciou uma mudança em sua estratégia de atendimento a 

grandes empresas. Houve uma mudança de nome do produto, mas não se trata apenas de uma 

mudança de nome, e sim de uma mudança na forma de atuação, com perfil mais consultivo e menos 

de oferta de produtos prontos. 

Hoje a Locaweb é reconhecida no comércio eletrônico, mas não tanto dentro das grandes empresas. 

A revisão da forma de atender os clientes maiores foi acelerada por conta da pandemia – com a 

demanda de digitalização das empresas. 

A Locaweb, que estreou na B3 em fevereiro, não divulga a receita com atendimento a grandes 

empresas. Mas a unidade de negócios onde a operação se encaixa, a BeOnline/SaaS, atingiu receita 

de R$ 81,7 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 21,5% em relação ao mesmo período do 

ano passado. A receita líquida total da companhia no período foi de R$ 104,5 milhões, alta de 23,6%. 
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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 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 175.980 266.175

Venda 128.351 313.009

Líquido 47.629 -46.834

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro



 

Página | 7  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
24 de junho de 2020 

 

 

 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  

mmariante@planner.com.br  

 

Luiz Francisco Caetano, CNPI  

lcaetano@planner.com.br  

 

Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 

vmartins@planner.com.br 

 

Ricardo Tadeu Martins, CNPI 

rmartins@planner.com.br 

 

 

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  

 

 


