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Bolsa 

O Ibovespa fechou em baixa de 1,22% a 100.553 pontos e giro financeiro 

mais fraco, que somou R$ 24,1 bilhões. Em movimento de realização, o 

mercado acompanhou as quedas das bolsas americanas, que repercutiram 

dados mistos de atividade, as tensões entre americanos e chineses e os 

novos casos de coronavírus no país com a Flórida reportando recorde de 

óbitos. No cenário doméstico, a questão política em torno da reforma 

tributária e o alinhamento entre o executivo e o legislativo tem refletido de 

forma positiva nas expectativas do mercado, com previsão de entrega pelo 

ministro Paulo Guedes ao Congresso, na terça-feira, dia 21. Na agenda 

hoje o IPC Fipe - Semanal até 15/julho em 0,33% abaixo da estimativa de 

0,41%; e a 2ª prévia do IGP-M de julho em 2,02% acima do esperado 

(1,27%). Nos EUA destaque para os indicadores de Construção de casas 

novas de junho e Sentimento Universidade de Michigan de julho. Com 

exceção de Tókio demais bolsas na Ásia fecharam em alta. Na Europa 

demonstram um comportamento misto, com os investidores monitorando 

as negociações do pacote de estímulos na União Europeia. Futuros 

americanos operam em alta nesta manhã, em movimento de recuperação 

das quedas de ontem e analisando os resultados corporativos do 2º 

trimestre, que até o momento, em sua maioria, vieram acima das 

expectativas. 

Câmbio 

Em mais um dia de volatilidade, o dólar caiu 0,8% a R$ 5,3267, com o Real 

registrando desempenho destacado em relação às demais moedas no 

mundo. 

Juros  

Ontem os juros futuros encerraram a sessão regular com poucas 

alterações, com leve baixa nos vencimentos curtos e médios e leve alta nos 

mais longos. Ao final o DI para janeiro de 2021 era negociado a 2,055% (de 

2,06% no ajuste anterior) e a taxa do DI para janeiro de 2022 fechou a 

3,02% ante 3,05% no ajuste do dia anterior. 

 

 

 

 

 

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

 14/7/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (485,3) (82.017,1)

Ofertas  Públicas 12.148,7
Saldo (69.868,4) 50

70

90

110

130

150

Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 100.553 (1,22) 5,8 (13,1)

Ibovespa Fut. 100.850 (1,13) 6,1 (12,9)

Nasdaq 10.474 (0,73) 4,1 16,7

DJIA 26.735 (0,50) 3,6 (6,3)

S&P 500 3.216 (0,34) 3,7 (0,5)

MSCI 2.289 (0,43) 4,0 (3,0)

Tóquio 22.696 (0,32) 1,8 (4,1)

Xangai 3.214 0,13 7,7 5,4

Frankfurt 12.875 (0,43) 4,6 (2,8)

Londres 6.251 (0,67) 1,3 (17,1)

Mexico 36.466 (0,34) (3,3) (16,2)

India 36.472 1,16 4,5 (11,6)

Rússia 1.220 0,05 0,6 (21,2)

Dólar - vista R$ 5,33 (0,74) (2,4) 32,5

Dólar/Euro $1,14 (0,25) 1,3 1,5

Euro R$ 6,07 (0,99) (1,2) 34,5

Ouro $1.797,16 (0,73) 0,9 18,4

* Dia anterior, exceto Ásia
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EZtec (EZTC3) – Prévia do 2T20 sem lançamentos realizados, reflexo da 
pandemia 

Por causa da pandemia da covid-19, a construtora Eztec não realizou novos lançamentos de 

empreendimentos no segundo trimestre de 2020. De acordo com a companhia, o período foi de 

"adaptação às circunstâncias impostas pela pandemia". No mesmo período de 2019, os 

lançamentos haviam somado R$ 313 milhões em valor geral de vendas (VGV). No primeiro 

trimestre deste ano, chegaram a R$ 564 milhões. 

Os efeitos da pandemia do Covid-19 nas vendas foram sentidos em seu ponto mais crítico no 

mês de abril, com vendas brutas de R$ 21 milhões. Em maio foram R$ 32 milhões de vendas. 

Em junho teve uma aceleração notável, tendo atingido R$ 94 milhões em vendas brutas. 

A falta de lançamentos no período levou a Companhia a depender predominantemente da 

comercialização de unidades prontas e em lançamentos de trimestres anteriores. No cálculo 

ex-lançamentos, as vendas líquidas registradas no mês de junho superam em 51% a média 

mensal do 4T19, ficando somente 5% abaixo da média mensal do 1T20. 

Vendas liquidas - No 2T20, as vendas líquidas caíram 66,9% em um ano, para R$ 123 milhões. 

Em relação ao trimestre anterior, quando as vendas foram de R$ 457 milhões, a baixa foi de 

73,1%. As vendas brutas foram de R$ 146 milhões, e os distratos registrados chegaram a R$ 23 

milhões. As vendas foram predominantemente de unidades prontas e de projetos lançados nos 

trimestres anteriores. 

A ação EZTC3 encerrou ontem cotada a R$ 40,47 com queda de 21,3% no ano. 

 

Tenda (TEND3) – Prévia operacional mostra crescimento de 20,1% nas vendas 
líquidas somando R$ 576,4 milhões 

A Tenda, uma das principais construtoras e incorporadoras com foco em habitação popular no 

Brasil, divulgou sua prévia operacional do 2T20 com o lançamento de 14 empreendimentos no 

2T20, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 630,2 milhões, contra R$ 165,6 milhões no 1T20. 

Comparado ao 2T19, (R$ 592,3 milhões) o crescimento foi de 6,4% no VGV lançado. No 2T19 a 

companhia lançou 13 empreendimentos. 

No acumulado de 6 meses foram lançados 18 empreendimentos (4 no 1T20 e 14 no 2T20) 

somando R$ 795,8 milhões, queda de 18,6% sobre o 1S19. No 1S20, o preço médio de 

lançamento ficou em R$ 140,6 mil por unidade, 3,6% abaixo da média de R$ 145,9 mil 

registradas no 1S19. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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No 2T20, as vendas brutas somaram R$ 689,2 milhões, aumento de 28,4% sobre o 2T19 (R$ 

536,9 milhões). No acumulado de 6 meses as vendas brutas somaram R$ 1,23 bilhão (+25,9% 

sobre o 1S19). 

As vendas liquidas do 2T20 totalizaram R$ 576,4 milhões (+20,1% sobre os R$ 479,9 milhões 

do 2T19) e no 1S20 o aumento foi de 14,6% de R$ 886,9 milhões para R$ 1,02 bilhão. 

Do lado negativo, os distratos seguem elevados, representando 16,4% das vendas brutas no 

2T20 e 17,4% no acumulado do semestre. Estes percentuais são bem superiores à média dos 

últimos anos. A média entre 2018 e 2019 foi de 9,2%.  Segundo a Tenda, assim como ocorreu 

no 1T20, o alto índice de distratos está diretamente ligado às vendas não repassadas nos 

períodos em que houve impasse entre os agentes do MCMV na alocação de recursos para o 

programa (impasses ocorridos no 3T19 e no 1T20). 

No relatório de prévias, a Tenda explica que a retomada gradual nas aprovações por órgãos 

municipais e estaduais, e nos registros em cartório contribuiu para o aumento nos lançamentos 

durante o trimestre. Ainda assim, conforma a companhia, o ritmo de lançamentos segue mais 

lento que no período pré-pandemia. 

Ontem a ação TEND3 encerrou cotada a R$ 34,14 com valorização de 13,4% no ano. 

Valor de mercado: R$ 3,3 bilhões 

Cotação/VPA: 2,43x 

Lucro líquido no 1T20: R$ 17,6 milhões 

Agenda: Os resultados do 2T20 serão divulgados no dia 06 de agosto. 

 

Multiplan (MULT3) – Aprovação da 9ª emissão de debentures no valor de R$ 
200 milhões 

O conselho de administração da Multiplan aprovou ontem (16/07) a 9ª emissão de debêntures 

da administradora de shopping centers, no valor de R$ 200 milhões. No último dia 2, a empresa 

já havia informado sobre a 8a emissão de debêntures também no valor de R$ 200 milhões. 

Serão emitidas 200 mil debêntures na atual operação, com valor unitário de R$ 1 mil, em série 

única. 

 O prazo de vencimento será de cinco anos, contados a partir da data da emissão, ou seja, em 16 

de julho de 2025. 

O valor das debêntures será amortizado em três parcelas iguais, anuais e sucessivas, entre 

2023 e 2025. 

Sobre o valor das debêntures, irão incidir juros de 100% da taxa DI, mais prêmio de 3% ao ano. 
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Os recursos líquidos obtidos pela emissora com a emissão serão integralmente utilizados para 

o pagamento de despesas gerais e dívidas de curto e longo prazo e/ou reforço no capital de giro 

da emissora e/ou de suas controladas, diz a empresa. 

 Ao final de março de 2020, a posição de caixa da Multiplan era de R$ 1,15 bilhão, 25,8% acima 

do final de dezembro de 2019, principalmente devido à assinatura de uma nova linha de crédito 

bilateral no valor total de R$ 250,0 milhões, com prazo de dois anos ao custo de CDI + 1,95% 

a.a., com o objetivo de reforçar a posição de caixa da Companhia. 

A dívida bruta apresentou aumento de 21,5% para R$ 3,8 bilhões como resultado da nova linha 

de crédito e três obrigações decorrentes das recentes aquisições de participações minoritárias 

concluídas no 1T20. Consequentemente, a dívida líquida aumentou 19,8% para R$ 2,67 bilhões 

em 31/03. A dívida líquida/EBITDA aumentou de 2,39x em dezembro de 2019 para 2,55x em 

março de 2020. 

A cotação da ação MULT3 ontem estava em R$ 22,53, queda de 31,6%. 

 

Moura Dubeux (MDNE3) – Prévia operacional do 2T20 muito afetada pela 
Covid-19 

A Moura Dubeux Engenharia S.A. é a maior construtora e incorporadora no Nordeste com mais 

de 35 anos de atuação.  A empresa divulgou sua prévia operacional sem nenhum lançamento 

no período. 

Lançamentos - Em função da pandemia decorrente do COVID-19, o plano de lançamentos da 

Companhia para 2020, foi postergado e será reiniciado no 3T20, processo esse, iniciado no 

final de junho com o pré-lançamento do empreendimento Rooftop. 470 na cidade de Recife, 

assim como a realização recente do pré-lançamento do empreendimento Parque Rio Branco na 

cidade de Fortaleza. 

Vendas contratadas - O volume de Vendas e Adesões Brutas %MD (Vendas Brutas 

Contratadas e Valor total aderido a Condomínios.) registrado no 2T20 foi de R$ 92 milhões, 

18,9% acima do 1T20. No semestre as Vendas e Adesões Brutas %MD foram de R$ 169 

milhões, queda de 64,3% comparados aos R$ 472 milhões realizados no 1S19, resultante 

principalmente do impacto negativo do COVID-19 e não ocorrência de lançamentos no 

trimestre. 

Os distratos correntes %MD no 2T20 somaram R$ 15 milhões, representando 16,5% das 

vendas e adesões brutas %MD. Segundo a companhia, no 2T20 iniciou-se um processo de 

aceleração de distratos de unidades referentes ao legado pré-IPO, em grande parte 

provisionada em seus demonstrativos financeiros. 

Entregas - No 2T20, a companhia concluiu 3 projetos, sendo 2 deles na cidade de Salvador no 

estado da Bahia e 1 na cidade de Maceió no estado de Alagoas, totalizando VGV Bruto %MD no 

lançamento de R$ 304 milhões e um total de 436 unidades. 
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A ação teve o início das negociações na B3 no dia 12/02/2020 cotada a R$ 19,00. Ontem, a 

ação fechou a R$ 11,15 com queda de 41,3%.   

 

Ecorodovias (ECOR3) – Duas informações importantes 

Durante o pregão de ontem, a empresa informou que tomou ciência da decisão da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), 

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, que revogou a decisão recente de 

reconhecer um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato da Ecovias. 

Na semana passada, a Artesp havia reconhecido a ocorrência de desequilíbrio econômico-

financeiro no contrato da controlada Ecovias dos Imigrantes, referente ao recálculo dos 

valores de depreciação dos investimentos, cujo valor atualizado em junho de 2020 era de R$ 

1,6 bilhão. 

Esta é uma má notícia para a Ecorodovias, que já impactou suas ações ontem por ter sido 

divulgada durante o pregão.  A queda de ECOR3 ontem foi de 2,8%. 

A Ecorodovias também divulgou ontem seus dados gerenciais de tráfego no acumulado do ano 

e após a quarentena.  Estes números mostram a grande diminuição na movimentação de 

veículos nas suas nove concessões rodoviárias, em função das medidas determinadas pelos 

governos para combater a pandemia da Covid-19. 

Os números desta semana mostraram uma pequena melhoria em relação à divulgação anterior 

para o período pós-pandemia. 

 

O tráfego total comparável (sem Eco135 e Eco050) caiu 22,8% entre 16/março a 14/julho 

(início da quarentena até a última terça-feira), em relação a um período similar de 2019 (18/3 a 

16/7).  Na mesma base, o tráfego acumulado deste ano teve uma redução de 13,5% em relação 
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ao mesmo período de 2019.  Os dados sem as duas rodovias é o que permite melhor 

comparação, dado que estas concessões foram agregadas no início de 2019. 

Na semana passada, o tráfego total comparável (sem Eco135 e Eco050), havia caído 23,2% 

após o começo da quarentena. 

O tráfego total cresceu 21,2% durante o 1T20 nas concessões rodoviárias da Ecorodovias, 

comparado ao mesmo trimestre do ano passado.  Este forte aumento ocorreu com a adição de 

duas novas concessões.  Desconsiderando isso, o tráfego total diminuiu 3,8%, já refletindo os 

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

Nossa recomendação para as ações da Ecorodovias é de Compra com Preço Justo de R$ 15,90 

(potencial de alta em 16%).  Nos últimos doze meses, as ações da Ecorodovias subiram 20,3 %, 

mas o Ibovespa teve uma desvalorização de 3,1%.  A cotação de ECOR3 no último pregão (R$ 

13,65) estava 29,0% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 70,4% acima da mínima. 

 

Enauta (ENAT3) - Redução das projeções e recuperação de créditos 
tributários 

Após o pregão de ontem, a empresa informou sobre reduções nas suas projeções de produção 

e também sobre a recuperação de créditos fiscais derivados da inclusão do ICMS na base de 

cálculo das contribuições para o PIS/COFINS. 

No primeiro comunicado, a empresa informou as alterações em suas projeções de produção, 

considerando uma variação de 10% para mais ou menos.  Para o Campo de Manati (gás) a 

produção deverá ficar na casa dos 2,3 milhões de m³ por dia em 2020.  A projeção anterior, 

divulgada em novembro/2019, era de 2,8 milhões de m³ por dia.  Em Atlanta, a produção deve 

atingir 23 mil barris de óleo por dia para 2020 e de 18 mil barris de óleo por dia para 2021.  A 

estimativa anterior para 2020, divulgada em outubro/2019, era de 28 mil barris de óleo por dia 

para 2020. 

A Enauta divulgou também que seus investimentos em exploração, desenvolvimento e 

produção serão de US$ 35 milhões para 2020 e US$ 75 milhões em 2021, com uma margem de 

variação em 20%. 

Estas reduções nas projeções de produção são negativas e impactam no valor da empresa. 

Por fim, a Enauta informou que obteve sentença favorável do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região (TRF2), para o ganho de créditos fiscais decorrentes do questionamento da inclusão do 

ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, considerando a restituição dos 

valores recolhidos a partir de 2011.  Como ainda existem questões para serem resolvidas pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não há clareza do valor a ser reconhecido, que pode 

variar entre R$ 62 milhões e R$ 90 milhões.  A empresa vai reconhecer estes ganhos nas 

demonstrações do 2T20. 

Esta é uma notícia positiva, ainda sem efeito caixa, mas que vai beneficiar o resultado do 2T20. 
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Nossa recomendação para as ações da Enauta é de Compra com Preço Justo de R$ 14,50 

(potencial de alta em 28%).  Em 2020, ENAT3 caiu 19,8% e o Ibovespa teve uma desvalorização 

de 13,1%.  Esta ação estava cotada ontem (R$11,35) 31,4% abaixo da máxima alcançada no ano 

e 112,4% acima da mínima. 

 

CSN (CSNA3) - Nova operação de pré-pagamento com a Glencore 

A empresa informou na noite de ontem, que assinou com a trading suíça Glencore International 

AG um novo contrato de pré-pagamento de minério no valor de US$ 115 milhões (R$ 616 

milhões). 

Este contrato envolve a venda de4 milhões de toneladas de minério de ferro, 

aproximadamente, em até cinco anos. 

Estas operações têm sido usadas habitualmente pela CSN para o adiantamento de valores a 

receber, o que favorece a liquidez. 

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. 

Neste ano, as ações da CSN tiveram uma queda de 17,1%, perda maior que a sofrida pelo 

Ibovespa (13,1%).  CSNA3 estava cotada ontem a R$ 11,69/ação, valor 26,6% abaixo da 

máxima alcançada em 2020 e 113,6% 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 14/07/20
Ofertas Públicas Fluxo mercado secundário Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 14/7/20 Mês Ano

S aldo (485,3) (5.512,6) (69.868,4)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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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  
 

 


