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Bolsa 

Na reta final de junho a B3 mostrou força com fechamento positivo de 

2,03% ontem, recuperando 95.735 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 

23,6 bilhões (R$ 20,4 bilhões no à vista). O noticiário segue uma repetição 

das últimas semanas, com a “vírus” ainda predominando, com o aumento 

dos casos de contaminações e mortes. Hoje, último dia de junho, temos 

uma agenda econômica fraca com apenas o índice de inflação (preliminar) 

de inflação na Europa e no Brasil, o resultado primário e nominal do setor 

público em maio. A agenda política envolve a fala do presidente Bolsonaro 

sobre auxílio emergencial e do ministro da economia Paulo Guedes sobre 

medidas econômicas. Nos EUA, saem alguns indicadores regionais. As 

bolsas internacionais mostram alta no fechamento da Ásia e pequena 

oscilação positiva na zona do euro. 

Câmbio 

A moeda americana encerrou ontem cotada a R$ 5,4048 de R$ 5,4844 na 
sexta-feira, com queda de 1,45%.  
 

Juros  

Os juros começaram a semana seguindo o humor dos mercados 
internacionais. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 
jan/22 encerrou em 2,95%, de 2,972%, no ajuste anterior e para jan/27 
encerrou em 6,73%, de 6,813% no ajuste de sexta-feira. 
 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

 25/6/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (540,1) (76.001,6)

Ofertas Públicas 12.148,7
Saldo (63.852,9)

Capa boletim
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Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 95.735 2,03 9,5 (17,2)

Ibovespa Fut. 96.180 2,91 9,8 (16,9)

Nasdaq 9.874 1,20 4,0 10,0

DJIA 25.596 2,32 0,8 (10,3)

S&P 500 3.053 1,47 0,3 (5,5)

MSCI 2.176 0,89 1,3 (7,7)

Tóquio 22.288 1,33 1,9 (5,8)

Xangai 2.985 0,78 4,6 (2,1)

Frankfurt 12.232 1,18 5,6 (7,7)

Londres 6.226 1,08 2,5 (17,5)

Mexico 37.769 0,90 4,6 (13,3)

India 34.962 (0,60) 7,8 (15,3)

Rússia 1.240 (0,56) 1,6 (20,0)

Dólar - vista R$ 5,40 (1,45) 1,3 34,3

Dólar/Euro $1,12 0,21 1,3 0,3

Euro R$ 6,08 (1,25) 2,5 34,7

Ouro $1.772,82 0,09 2,5 16,8

* Dia anterior, exceto Ásia
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IRB Brasil RE (IRBR3) – Lucro líquido de R$ 13,9 milhões no 1T20, 92% abaixo 
do 1T19 

Conforme reportado ontem (29/junho) o lucro líquido do IRB somou R$ 13,9 milhões no 1T20, 

representando queda de 92,2% em relação a igual trimestre do ano passado.  

Lembrando que os números do 1T19 foram revisados de R$ 350,4 milhões para R$ 177,9 

milhões, impactados por Provisões técnicas líquidas de retrocessão no valor de R$ 287,6 

milhões e Receita com tributos, IRCS sobre os ajustes de R$ 115,0 milhões. Os balanços de 

2018 e 2019 também foram revisados. 

A companhia apresenta seus números na teleconferência de resultados hoje onde maiores 

informações serão fornecidas e onde poderão ser abordados os principais direcionadores para 

nortear os números daqui para frente, e ajudar na correta precificação das ações da 

companhia.  

A empresa reiterou o compromisso de entregar resultados sustentáveis, com foco em 

indicadores de longo prazo, e comprometidos com a geração de valor. 

Destaques financeiros 

• As receitas das operações (prêmios de seguros ganhos e operações de previdência 

complementar) somaram R$ 1,81 bilhão, alta de 21% frente ao ano anterior (R$ 1,50 

bilhão). 

• A linha de Sinistros e Despesas das Operações, cresceu de R$ 1,48 bilhão no 1T19 para 

R$ 1,73 bilhão. O resultado bruto passou de R$ 19,1 milhões para R$ 78,2 milhões 

entre os trimestres comparáveis. 

• As despesas administrativas cresceram de R$ 108,2 milhões no 1T19 para R$ 124,5 

milhões no 1T20. Já as outras operacionais somaram R$ 194,0 milhões no 1T20, acima 

de R$ 33,4 milhões do igual trimestre do ano anterior. 

• O resultado financeiro veio de R$ 190,3 milhões positivos no 1T19 para R$ 104,0 

milhões negativos no 1T20 explicado pelo forte incremento das despesas financeiras 

que compensaram o crescimento das receitas financeiras no período. 

• Ao final de março de 2020 o patrimônio líquido da companhia somava R$ 3,56 bilhões 

e se compara a R$ 3,95 bilhões de dezembro de 2019. 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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A companhia publicou um Fato Relevante hoje, informando a respeito das estratégias para 

apresentar solução no contexto da fiscalização especial em curso, instaurada pela Susep.  

De acordo com o IRB, “não obstante o elevado índice de solvência e do volume de ativos livres 

da companhia, tal fiscalização foi instaurada para fins de verificação da suficiência na 

composição dos ativos garantidores de cobertura de Provisões Técnicas e de liquidez 

regulatória”. 

Nesse sentido, em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 29 de 

junho, foi aprovada a contratação de dois bancos de investimento para estruturar um potencial 

aumento de capital. 

• Esses recursos permitirão o reenquadramento imediato da companhia aos critérios 

definidos pela Susep, para os fins previstos na Resolução CNSP 321/2015, que dispõe 

sobre as coberturas das Provisões Técnicas e da Margem Adicional de Liquidez 

Regulatória.  

• Esta capitalização fortalecerá a estrutura de capital do IRB, bem como melhorará sua 

posição de caixa, à luz da estratégia financeira da companhia para os próximos anos. 

 

São Martinho (SMTO3) – Lucro Líquido de R$ 639 milhões na safra 2019/20, 
com crescimento de 103,5% 

A São Martinho registrou um lucro líquido de R$ 142,6 milhões no 4T20 (ano safra 19/20) com 

crescimento de 66,6% ante o 4T19. Com isso o lucro alcançou R$ 639,0 milhões no 12M20 

(+103,5% em doze meses). Nesta base de comparação o Lucro Caixa somou R$ 164,9 milhões 

no 4T20 (+4,3%) e R$ 713,5 milhões no acumulado da safra 19/20 (+54,7%). 

Ao preço de R$ 19,98/ação (valor de mercado de R$ 7,1 bilhões) a ação SMTO3 registra queda 

de 15,8% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 25,00/ação, 

que traz um potencial de alta de 25,1%. 
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Destaques do 4T20 e 12M20 (sem os efeitos do IFRS 16) 

O EBITDA ajustado somou R$ 580 milhões no 4T20 (+13,7% ante o 4T19) e R$ 1.857 milhões 

no acumulado da safra (+12,9%), com margem EBITDA ajustada de 50,2%. Essa melhora em 

ambas as bases de comparação pode ser explicada, principalmente, por melhores preços de 

comercialização de açúcar e etanol e maior volume de vendas de açúcar e energia nos períodos. 

O EBIT Ajustado somou R$ 270,2 milhões no 4T20 (+123,2%) e R$ 792,5 milhões (+32,1%) no 

12M20, com margem EBIT ajustada 21,4%. O Fluxo de Caixa Operacional alcançou R$ 146,5 

milhões no 4T20 e R$ 721,1 milhões no 12M20. 

Ao final de março de 2020, as fixações de preço de açúcar da companhia para a safra 2020/21 

totalizavam o volume aproximado de 873 mil tons de açúcar, o que representa aprox. 77% da 

cana própria, a um preço de R$ 1.332/ton. Para a safra 2021/22, as fixações totalizavam 

aproximadamente 24,3 mil tons de açúcar a um preço de R$ 1.496/ton. 

Em março/2020, a dívida líquida da companhia era de R$ 2,9 bilhões, aumento de 19,9% em 

relação a março/2019, refletindo (i) a desvalorização do Real frente ao dólar (uma vez que 

aproximadamente 40% do endividamento da empresa está exposto a variação cambial); e (ii) a 

maior necessidade de capital de giro (aprox.. R$ 125 milhões), refletindo a decisão de 

carregamento de produtos, notadamente etanol, que será revertido em caixa ao longo da safra, 

com preços melhores. A alavancagem elevou-se proporcionalmente, de 1,46x no 4T19 para 

1,55x no 4T20, mas num patamar adequado. 

Guidance para a safra 2020/21. O volume de moagem de cana-de-açúcar previsto para a safra 

20/21 está estimado em aproximadamente 23,2 milhões de toneladas, 2,5% superior em 

relação à safra anterior, resultado do aumento de produtividade dos canaviais. 

Quanto ao mix de produção previsto para a safra, considerando o prêmio do preço do açúcar 

em relação ao etanol, principalmente a partir de março/20, a companhia estima que deverá 

favorecer a produção do açúcar ao longo da safra 20/21, em detrimento ao etanol, 

considerando as condições de mercado atuais. 

 

Centauro (CNTO3) – Lucro líquido de R$ 11,1 milhões no 1T20 (margem de 
2,2%) 

A empresa registrou lucro líquido de R$ 11,1 milhões (Ex-IFRS) e R$ 8,1 milhões com o efeito 

do IFRS. Seguindo o rumo de outras empresas do setor, o resultado pode ser visto como dentro 

da normalidade, considerando o impacto da pandemia sobre seus negócios.  

No 1T20, a receita bruta (ex-IFRS) somou R$ 639,4 milhões, sendo R$ 511,9 milhões nas lojas 

físicas e R$ 127,5 milhões na plataforma digital (19,9%). NO comparativo com o 1T19, houve 

redução de 3,7% na receita total com redução de 6,5% nas lojas físicas e crescimento de 8,9% 

nas vendas digitais.  
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A receita líquida caiu de R$ 527,2 milhões para R$ 505,6 milhões (-4,1%) e a margem bruta 

reduziu de 50,1% no 1T19 para 48,7% no 1T20 e o EBITDA reduziu de R$ 47,6 milhões no 

1T19 para apenas R$ 7,5 milhões no último trimestre.  

Plataforma Digital - A Plataforma Digital cresceu 10,0% em comparação com o 1T19, saindo de 

uma receita liquida de R$ 91,4 milhões para R$100,5 milhões no 1T20. Apesar de ter ocorrido 

uma forte expansão das vendas digitais em abril e maio, esse efeito não foi observado nas 

primeiras semanas da pandemia.  

Lojas Físicas - As Lojas Físicas apresentaram retração de 7,1% em relação ao 1T19. Apesar das 

novas lojas G5 adicionadas à rede entre 1T19 e 1T20 impulsionarem a receita, o SSS do 

trimestre, de -7,4%, foi impactado negativamente pelos fechamentos das lojas principalmente 

na segunda quinzena de março, devido aos impactos do COVID-19 no mês. A receita também 

foi negativamente impactada pelo fechamento de lojas tradicionais para reforma para o 

modelo G5. 

A dívida da empresa reduziu de R$ 878,9 milhões em março de 2019 para R$ 279,7 milhões no 

final do 1T20 (-68,2%).  

O Fluxo de Caixa Operacional do trimestre foi negativo em R$ 106,9 milhões, seguindo a 

sazonalidade normal da Companhia, já que as compras de mercadorias para o 4º trimestre são 

pagas principalmente no 1º trimestre do ano seguinte.  

O Fluxo de Caixa de atividades de Investimento no trimestre foi negativo em R$ 35,9 milhões, 

208,4% acima do 1T19, principalmente pela aceleração do plano de expansão e reformas de 

lojas G5.  

O Fluxo de Caixa de Financiamentos foi positivo em R$ 345,7 milhões, refletindo a reação da 

Companhia à crise do COVID-19, quando antecipou recebíveis para fortalecer a posição de 

caixa da Companhia. 

A rede de lojas aumentou de 192 para 211 em 12 meses.  

No 1T20, houve aumento do ritmo da expansão G5 com aumento do CAPEX em relação ao 

mesmo período do ano anterior. A Centauro iniciou 8 projetos de lojas G5 porém apenas 2 

obras foram concluídas no trimestre, uma abertura e uma reforma, dada a paralisação das 

atividades em função do COVID-19. Aumentou também os investimentos em inovação e 

tecnologia. 

Recentemente a empresa captou R$ 900 milhões num aumento de capital, para reforço de 

capital de giro e novos investimentos. Ontem a ação encerrou cotada a R$ 33,70 com queda de 

4,2% no ano. 
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Tupy (TUPY3) - Um grande prejuízo no 1T20 

Os resultados da empresa no 1T20, divulgados na noite de ontem, mostraram expressiva 

redução de vendas e receita, mas ganho de margem operacional.  Porém, o forte aumento dos 

custos financeiros e despesas não recorrentes levaram a uma grande perda no período. 

No 1T20, o prejuízo líquido da Tupy foi de R$ 208 milhões (R$ 1,44 por ação), contra 

resultados positivos de R$ 73 milhões no trimestre anterior e R$ 80 milhões no 1T20. 

 

No 1T20 as vendas em toneladas da Tupy, sempre comparando ao mesmo trimestre de 2019, 

caíram 24,2%, com quedas acentuadas em todas as linhas de produtos e mercados.  As razões 

para esta contração nos volumes do segmento de Transporte, Infraestrutura e Agricultura no 

mercado interno (-33,4% comparado ao 1T19) e externo (-22,2%) já foram os primeiros efeitos 

das paradas na produção das montadoras, determinadas pela quarentena.  Além disso, a 

postergação de investimentos e incertezas políticas levaram a paradas temporárias da 

produção de alguns clientes da empresa. 

A queda de vendas do segmento de hidráulica no mercado interno (-27,1%) e externo (-15,6%) 

foi consequência dos impactos da pandemia e da política de recomposição de preços. 

A queda nos volumes vendidos foi em parte compensada pela desvalorização do real de 18,5% 

(câmbio médio) em relação ao dólar e 15,0% frente ao euro. 

As margens operacionais do 1T20 foram beneficiadas pela redução dos custos de produção em 

19,0% e por despesas contidas (+2,8%).  Com isso, a margem bruta subiu 4,3 pontos 

percentuais e na EBITDA o ganho foi de 4,4 pp, levando o EBITDA ajustado do trimestre a R$ 

165 milhões (20,7% maior que no 1T19). 

O resultado financeiro foi negativo em R$ 218 milhões no 1T20, contra um valor positivo de R$ 

13 milhões no 1T19.  A grande diferença decorreu, principalmente, das perdas com as 

variações monetárias (R$ 138 milhões), mas também com o aumento de 267,2% das despesas 

financeiras.  As elevadas variações monetárias são consequência da desvalorização do real.  O 

aumento das despesas ocorreu com atualização do instrumento derivativo usado para ajustar o 

valor presente dos créditos a receber da Eletrobras, sem efeito caixa. 
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Também impactou negativamente o resultado do trimestre o impairment no valor de R$ 34 

milhões, referente a perdas de valor em ativos intangíveis. 

A dívida líquida da Tupy ao final do 1T20 era de R$ 1.235 milhões, 79,8% maior que no 

trimestre anterior e 38,8% acima do valor verificado no 1T19.  A relação dívida líquida/EBITDA 

no 1T20 era de 1,7x, vindo de 0,9% no trimestre anterior e 1,3x no 1T19. 

Nossa recomendação para TUPY3 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00 por ação, 

indicando um potencial de alta em 34%.  Neste ano, esta ação caiu 23,4% e o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 17,2%.  A cotação de TUPY3 no último pregão (R$ 19,39) estava 29,1% 

abaixo da máxima alcançada em 2020 e 89,5% acima da mínima. 

 

Ecorodovias (ECOR3) - Lucro cresceu 23,0% no 1T20 

A empresa divulgou ontem seus resultados do 1T20, que apresentaram crescimento de receita 

com novas concessões rodoviárias e aumento do lucro, mesmo com uma grande elevação dos 

custos financeiros. 

A Ecorodovias obteve um lucro líquido ajustado no 1T20 de R$ 103 milhões (R$ 0,18 por ação), 

valor 13,6% maior que o resultado nas mesmas bases do trimestre anterior e 23,0% acima 

do1T19. 

 

O tráfego total durante o 1T20 nas nove concessões rodoviárias administradas pela 

Ecorodovias cresceu 21,2%, sempre comparando ao mesmo trimestre do ano passado.  Este 

forte aumento ocorreu com a adição de duas novas concessões (Eco135 e Eco050).  

Desconsiderando as novas concessões, o tráfego total diminuiu 3,8%, já refletindo os primeiros 

efeitos das restrições de movimentação com a pandemia de Covid-19. 

No 1T20, a tarifa média foi de R$ 8,64, valor 2,6% menor que no 1T19, devido à entrada em 

operação das novas concessões, onde o pedágio é menor, além da redução nos preços da 

Eco101 (11,7%). 



 

Página | 8  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
30 de junho de 2020 

 

Os custos operacionais e despesas administrativas tiveram um aumento de 3,6% no 1T20, 

principalmente devido à consolidação da Eco050, o começo da cobrança de pedágio da Eco050 

e aos gastos iniciais da Ecovias do Cerrado (R$ 164 milhões).  A Ecovias do Cerrado (BR 

364/365) é uma concessão assumida pela Ecorodovias em janeiro deste ano. 

O EBITDA consolidado pró-forma no 1T20 foi de R$ 530 milhões, 17,8% acima do 1T19, com 

aumento de 1,3 ponto percentual na margem.  Este ganho foi decorrente do aumento de 

receitas, além dos custos controlados. 

O custo financeiro líquido no trimestre somou R$ 193 milhões, 47,5% maior que no mesmo 

trimestre de 2019.  Este forte incremento ocorreu pela elevação da dívida total, redução do 

caixa e maiores variações cambiais. 

A dívida líquida consolidada da Ecorodovias ao final de março/2020 era de R$ 6,8 bilhões, que 

cresceu 35,1% em doze meses e 3,1% no trimestre, com os maiores investimentos em novas 

concessões.  No 1T20, a relação dívida líquida/EBITDA ficou em 3,2x, vindo do mesmo valor no 

trimestre anterior e 2,9x no 1T19. 

Os investimentos realizados no 1T20 totalizaram R$ 264 milhões, valor 3,4% menos que no 

mesmo período de 2019.  Os maiores gastos foram nas duplicações da Eco101 e Eco050, obras 

de acesso da à Linha Vermelha na Ecoponte e na Ecovias dos Imigrantes (aditivo contratual). 

Nossa recomendação para ECOR3 é de Compra com Preço Justo de R$ 15,50 por ação, 

indicando um potencial de alta em 20%.  Nos últimos doze meses esta ação subiu 20,5%, mas o 

Ibovespa teve uma desvalorização de 5,2%.  A cotação de ECOR3 no último pregão (R$ 12,96) 

estava 32,6% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 61,8% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 25/6/20 Mês Ano

S aldo (540,1) 846,0 (63.852,9)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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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 
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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  
 

 


