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Bolsa 

O Ibovespa engatou a quarta alta consecutiva, marcando 2,24% ontem, 

chegando aos 98.937 pontos. O giro financeiro foi de R$ 26,9 bilhões (R$ 

24,3 bilhões no à vista). Os mercados já abriram a segunda-feira 

impulsionadas pelo comportamento da bolsa de Xangai que registrou alta 

de 5,71%, seu maior ganho diário desde 2015. No retorno do feriado, as 

bolsas de NY também mostraram alta expressiva. Hoje as bolsas da Europa 

operam em queda, após a divulgação de dados fracos para a indústria da 

Alemanha. O petróleo também operava em queda nesta manhã. O dia é de 

agenda econômica vazia. Do lado doméstico o mercado acompanha a 

suspeita de o presidente Bolsonaro estar contaminado com coronavirus. 

Câmbio 

O dólar subiu 0,78% ontem passando de R$ 5,3140 para R$ 5,3553. No 

mercado, aumentam as preocupações com a questão fiscal do país, com o 

ministro da Economia, Paulo Guedes, admitindo que a dívida bruta/PIB vai 

a 100%.   

 

Juros  

Ontem, a taxa de juros futuros encerrou com o contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/22 em alta, passando de 2,882% para 2,90% e 

na ponta mais longa, o DI fechou com taxa na mínima de 6,38%, de 6,443%. 

 

 

 

 

 

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

 2/7/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (1.154,5) (77.642,4)

Ofertas  Públicas 12.148,7
Saldo (65.493,7)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 98.937 2,24 4,1 (14,4)

Ibovespa Fut. 99.300 2,40 4,5 (14,2)

Nasdaq 10.434 2,21 3,7 16,3

DJIA 26.287 1,78 1,8 (7,9)

S&P 500 3.180 1,59 2,6 (1,6)

MSCI 2.264 1,70 2,8 (4,0)

Tóquio 22.615 (0,44) 1,5 (4,4)

Xangai 3.345 0,37 12,1 9,7

Frankfurt 12.733 1,64 3,4 (3,9)

Londres 6.286 2,09 1,9 (16,7)

Mexico 37.885 (0,17) 0,4 (13,0)

India 36.487 1,29 4,5 (11,6)

Rússia 1.247 0,97 2,8 (19,5)

Dólar - vista R$ 5,36 0,78 (2,0) 33,1

Dólar/Euro $1,13 0,54 0,7 0,9

Euro R$ 6,06 1,34 (1,4) 34,2

Ouro $1.784,68 0,49 0,2 17,6

* Dia anterior, exceto Ásia
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Smiles (SMLS3) – Acordo de operação comercial entre Smiles e Gol 

A Smiles Fidelidade S.A comunicou em fato relevante a celebração de uma operação comercial 

com a Gol Linhas Aéreas S.A. 

A Operação tem por objeto a aquisição, pela Companhia, de R$ 1,2 bilhão em créditos da Gol 

para utilização futura na aquisição de passagens aéreas de emissão da Gol, conforme as 

condições estipuladas contratualmente, e a concessão à Smiles, como contrapartida, de 

benefícios e condições comerciais. 

Valor Gerado para a Smiles - A Operação é um investimento estratégico e incremental para a 

Companhia e sua geração de valor decorre primordialmente da manutenção dos negócios da 

Smiles e da sua geração de caixa atual e futura através do fortalecimento da Gol, sua principal 

parceira comercial e operacional. 

Resumo da Operação - Em contrapartida à antecipação de compra de passagens aéreas, foram 

negociadas novas condições comerciais para a Smiles que diversificam os produtos com a sua 

parceira e garantem tarifas de passagens aéreas em preços e condições mais competitivos do 

que anteriormente previsto no contrato operacional, no contrato de compra e venda de milhas 

e passagens aéreas e no contrato de prestação de serviços de back office celebrados entre as 

companhias. 

Tais condições começam a viger e gerar benefícios comerciais e operacionais para a Smiles 

imediatamente. 

Vantagens para a Smiles:  

• A aquisição de passagens na tarifa padrão pelo restante de 2020 com um desconto médio 

de 11% sobre o preço atualmente exercido entre as partes no âmbito dos Contratos 

Operacionais; e 

• Garantia, até 30 de junho de 2023, de um inventário mínimo de passagens na tarifa 

promocional correspondente a um percentual mínimo considerável e fixo do total de passagens 

resgatadas pelos clientes Smiles.  

Acredita-se que o prazo de concessão desse benefício acelerará tanto o consumo das 

passagens anteriormente adquiridas e ainda não utilizadas, quanto os créditos para passagens 

adquiridos no contexto da Operação. 

Segundo uma estimativa da administração da Smiles, entre a criação de uma economia para a 

Smiles pela diminuição do custo com resgate em passagens aéreas e o surgimento de novas 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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fontes de receita, as referidas condições comerciais significam, a valor presente, a geração de 

um valor econômico de aproximadamente R$ 85 milhões para a Companhia. 

Adicionalmente, também foram assegurados na negociação: 

• O desenvolvimento de um produto compartilhado que permitirá aos clientes da Gol 

efetuar o pagamento da taxa de embarque utilizando milhas da Smiles nos canais de 

distribuição da GLA, produto que poderá perdurar até o término dos Contratos Operacionais; 

• Outros benefícios não quantificáveis que fortalecerão os negócios da Companhia, como 

novas condições para os cartões cobranded e na reacomodação de passageiros; e 

• Acordo que assegura o direito da Smiles de manter a exploração do Clube Smiles até o 

término dos Contratos Operacionais. 

O saldo dos créditos decorrente da Operação, enquanto não forem utilizados na compra de 

passagens aéreas conforme as novas condições comerciais negociadas, serão remunerados a 

uma taxa equivalente a 115% do CDI, que incidirá sobre o montante do desembolso desde a 

data em que for transferido à Gol até a sua efetiva amortização. 

Ontem a ação SMLS3 encerrou cotada a R$ 15,00 com queda de 60,3% no ano. A GOLL4 

encerrou cotada a R$ 20,17 com queda de 45,2% no ano 

 

Even (EVEN3) – Queda de 38,9% nas vendas liquidas do 2T20, somando R$ 301 
milhões 

A Even divulgou a prévia operacional do 2T20 com queda em relação ao 1T19, mas com sinais 

de recuperação quando comparado ao 1º trimestre deste ano. O setor começa a mostrar algum 

otimismo para os trimestres seguintes, mas a recuperação deverá ser lenta. No 2T20, os 

destaques são os seguintes: 

• Vendas Líquidas – As vendas líquidas de R$ 301 milhões, com queda de 38,9% em relação 

aos R$ 493 milhões do mesmo período de 2019. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, 

houve aumento de 17,5% nas vendas.  

• Velocidade de vendas - A velocidade de vendas (VSO) ficou em 14% no 2T20, ante 20% no 

mesmo período do ano passado, e 12% no primeiro trimestre. 

• Lançamentos - A companhia fez dois lançamentos entre abril e junho, ambos no Rio 

Grande do Sul, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 171 milhões, contando somente a 

participação da Even. No ano, a companhia registra cinco lançamentos, com VGV de R$ 266,5 

milhões.  

No comparativo de 6 meses, os lançamentos reduziram de R$ 940 milhões para R$ 247 

milhões (a parte da Even), queda de 73,7%.  
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• Entregas - Foram entregues 2 empreendimentos no trimestre, como valor de vendas de 

R$ 202 milhões. 

• Distratos – No 2T20, os distratos somaram R$ 50 milhões, valor 32,4% menor que no 

mesmo período de 2019. Em três meses, o recuo foi de 29,5%. A relação entre distratos e 

venda bruta subiu de 13,1% para 14,3% em um ano, mas caiu na comparação com os 21,8% no 

primeiro trimestre. A redução contínua dos distratos é um dado relevante para a empresa.  

• Novos terrenos – A empresa adquiriu dois terrenos entre abril e junho, por meio de 

permuta, um em São Paulo e outro no Rio Grande do Sul. O valor potencial de vendas soma R$ 

132 milhões.  

• Banco de terrenos - O banco de terrenos encerrou junho em R$ 6,8 bilhões em VGV 

potencial. 

Ontem a ação EVEN3 encerrou cotada a R$ 12,40 (1,53x o VPA) com queda de 18,6% no ano. 

O valor de mercado da empresa é de R$ 2,6 bilhões. 

 

Petrobras (PETR4) - Nova fase na venda de cinco geradoras de energia 
elétrica 

Na noite de ontem, a empresa informou que passou para a fase não vinculante o processo de 

desinvestimentos de cinco empresas de geração de energia elétrica (Brasympe Energia S/A, 

Energética Suape II S/A, Termoelétrica Potiguar S/A, Companhia Energética Manauara S/A e 

Brentech Energia S/A). 

Nesta fase, os potenciais compradores receberão maiores instruções sobre o processo de 

venda dos ativos e orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes. 

A continuação do Programa de Desinvestimentos da Petrobras, neste momento de crise, se 

torna mais urgente, mas também de mais difícil execução. 

As participações que serão vendidas se concentram em termoelétricas (quatro unidades), 

principalmente movidas a diesel e mais uma empresa que detém duas pequenas hidroelétricas.  

A potência instalada das unidades a serem vendidas soma 682 MW. 

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

em 16%).  Em 2020, esta ação caiu 25,4% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 14,5%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 22,51) estava 27,9% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 107,5% acima da mínima. 
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CCR (CCRO3) - Assinatura do contrato de concessão da CCR ViaCosteira 

Após o pregão de ontem, a empresa comunicou que sua controlada Concessionária 

Catarinense de Rodovias S/A (CCR ViaCosteira), assinou o com a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) o contrato de concessão da Rodovia BR-101/SC. 

Em comunicado emitido nesta manhã, a CCR informou suas previsões para esta concessão.  

Segundo a CCR, a rodovia terá um tráfego anual de 37,1 milhões de veículos equivalentes em 

2021, gerando um EBITDA de R$ 18 milhões no mesmo ano, com margem de 26%; 

Esta concessão abrange um trecho de 220 quilômetros da BR-101 localizado entre os 

municípios de Paulo Lopes, na região metropolitana de Florianópolis, e São João do Sul, 

próximo à fronteira entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

O leilão desta concessão foi realizado em fevereiro de 2020, sendo que o critério foi a menor 

tarifa.  A CCR ofereceu o valor de R$1,97, o que representou um deságio de 62% sobre o preço 

teto fixado pela ANTT.  Esta concessão vai demandar demandará investimentos estimados em 

R$ 7,4 bilhões.  A concessão terá um prazo de trinta anos, contados a partir da data de 

assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens. 

Esta é uma boa notícia para a CCR, por ampliar as concessões que opera, trazendo um aumento 

de receita e rentabilidade. 

Nos últimos doze meses, as ações da CCR subiram 14,4%, enquanto o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 5,0% no período.  A última cotação de CCRO3 (R$ 15,40) estava 21,5% 

abaixo da máxima alcançada em 2020, mas 74,0% acima da mínima. 

 

Ecorodovias (ECOR3) - Reconhecimento da ocorrência de desequilíbrio 
econômico-financeiro na Ecovias 

Antes do início do pregão de ontem, a empresa informou que a Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) reconheceu a ocorrência de 

desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de sua controlada Ecovias dos Imigrantes, cujo 

valor atualizado em junho de 2020 chega a R$ 1,6 bilhão. 

A Ecorodovias também informou que a Ecovias está em fase avançada de negociações com a 

Poder Concedente de outros desequilíbrios econômico-financeiros devidamente apurados e 

incontroversos, além da possível inclusão de novos investimentos. 

Esta foi uma notícia positiva para a Ecorodovias, já refletida na ação (ECOR3 subiu 5,6%), por 

ter sido comunicada antes do início do pregão. 

O valor atualizado reconhecido pela Artesp (R$ 1,6 bilhão) é equivalente a 78,75 do EBITDA 

consolidado da Ecorodovias em 2019 ou a 25,9% do valor de mercado da empresa no 

fechamento do pregão de ontem. 
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Nossa recomendação para ECOR3 é de Compra com Preço Justo de R$ 15,50 por ação, 

indicando um potencial de alta em 6%.  Nos últimos doze meses esta ação subiu 31,9%, mas o 

Ibovespa teve uma desvalorização de 5,0%.  A cotação de ECOR3 no último pregão (R$ 14,64) 

estava 23,8% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 82,8% 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 02/07/20
Ofertas Públicas Fluxo mercado secundário Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 2/7/20 Mês Ano

S aldo (1.154,5) (1.137,9) (65.493,7)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 170.057 276.910

Venda 142.308 302.051

Líquido 27.749 -25.141

Contratos  em Aberto - Iboves pa Futuro
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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  
 

 


