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Bolsa 

Na sexta-feira o Ibovespa deu nova arrancada encerrando com alta de 

2,32% aos 102.888 pontos e giro financeiro de R$ 29,7 bilhões (R$ 26, 

bilhões no mercado à vista). Na semana, a alta foi de 2,86%. O mercado 

passou a dar atenção ao projeto de reforma tributária que tramita no 

Congresso e atenção ao pacote de privatizações que pode chamar a 

atenção de grandes investidores, se conseguir avanço dentro do governo.  

No mercado internacional, duas notícias importantes, o avanço rápido no 

desenvolvimento da vacina para o coronavirus e o acordo para um fundo 

internacional de recuperação das economias. Nos EUA começa a discussão 

sobre os incentivos do governo à população desempregada, um ponto de 

atenção. A agenda econômica desta segunda-feira vem vazia e nosso 

destaque fica para o Boletim Focus. Hoje, as bolsas internacionais mostram 

movimento misto, tanto no fechamento da Ásia quanto no andamento dos 

mercados na zona do euro. As cotações do petróleo, que caíram na sexta-

feira, mostravam queda também no início da manhã. Destaque nesta 

semana para importantes resultados corporativos nos EUA, que devem 

refletir o impacto da pandemia sobre grandes corporações. Aqui começa 

também a safra de resultados do 2T10. 

Câmbio 

A moeda americana subiu de R$ 5,3323 para R$ 5,3863.  
 
Juros  

Na sexta-feira, a taxa de juros futuros para jan/21 caiu de 2,049% para 
2,030% e na ponta mais longa (jan/27) a taxa também teve redução 
importante de 6,42% para 6,29%, uma marca histórica.  
 

 

 

 

 

 

 

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

 15/7/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (237,8) (82.254,9)

Ofertas  Públicas 12.148,7
Saldo (70.106,2)
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 102.888 2,32 8,2 (11,0)

Ibovespa Fut. 103.200 2,33 8,6 (10,9)

Nasdaq 10.503 0,28 4,4 17,1

DJIA 26.672 (0,23) 3,3 (6,5)

S&P 500 3.225 0,28 4,0 (0,2)

MSCI 2.294 0,22 4,2 (2,7)

Tóquio 22.717 0,09 1,9 (4,0)

Xangai 3.314 3,11 11,0 8,7

Frankfurt 12.920 0,35 4,9 (2,5)

Londres 6.290 0,63 2,0 (16,6)

Mexico 36.328 (0,38) (3,7) (16,6)

India 37.020 1,50 6,0 (10,3)

Rússia 1.216 (0,31) 0,3 (21,5)

Dólar - vista R$ 5,39 1,01 (1,5) 33,8

Dólar/Euro $1,14 0,39 1,7 1,9

Euro R$ 6,16 1,43 0,2 36,4

Ouro $1.810,42 0,74 1,7 19,3

* Dia anterior, exceto Ásia
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Eletrobras (ELET3, ELET6) – Conselho aprova AFAC de R$ 3,5 bilhões para 
retomada das obras de Angra 3 

O Conselho de Administração da companhia aprovou em 17 de julho, a concessão de 

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC para a controlada Eletrobras 

Termonuclear S.A – Eletronuclear (“Eletronuclear”), em 2020 e 2021. 

• Os valores serão, respectivamente, de cerca de R$ 1.052 milhões e R$ 2.447 milhões, 

destinados a aceleração das providências para retomada das obras de construção da 

Usina Nuclear de Angra 3 (“Angra 3”), totalizando R$ 3.499 milhões. 

• A companhia destaca que “esses valores já estavam previstos nos investimentos 

estimados no Plano Diretor de Negócios e Gestão para o período de 2020 a 2024 

(“PDNG 2020-2024”). 

As ELET3 cotadas a R$ 40,40/ação registram alta de 18,2% este ano. As ELET6 ao preço de R$ 

40,81/ação apresentam valorização de 6,7% este ano. O desempenho em 2020 se compara a 

queda de 11,0% do Ibovespa e desvalorização de 3,0% do IEE. 

 

BRF (BRFS3) – Conselho aprova 2ª emissão de debêntures no valor de R$ 2,2 
bilhões 

O Conselho de Administração da BRF aprovou em reunião realizada dia 14 de julho, a segunda 

emissão de debêntures da companhia. Serão duas séries para colocação privada junto à VERT 

Companhia Securitizadora, totalizando R$ 2,2 bilhões. 

• As debêntures são simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, e vão 

lastrear a 46ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).  

• Serão 2,2 milhões de papéis com valor nominal unitário de R$ 1 mil, sendo 705 mil 

debêntures de primeira série e 1,495 milhão de debêntures de segunda série. 

• As debêntures de primeira série têm prazo de vencimento de sete anos, e as de 

segunda série, de dez anos. 

Mais uma operação de financiamento no curso normal dos negócios da companhia, com 

precificação em Reais e alongamento de prazo. Ao preço de R$ 20,68/ação (valor de mercado 

de R$ 16,8 bilhões) a ação BRFS3 registra queda de 41,3% este ano.  

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Equatorial Energia S.A. (EQTL3) – Aneel divulga os valores da RAP para o ciclo 
2020-2021 

A Aneel, em Reunião de Diretoria ocorrida no dia 14 de julho, definiu os valores das Receitas 

Anuais Permitidas (RAP) das concessionárias de transmissão de energia elétrica da Equatorial 

para o ciclo 2020-2021 e que entraram em vigor a partir de 1º de julho de 2020.  

• O efeito total a ser sentido pela companhia é de -1,67% para o ciclo 2020-2021.  

• O valor acima não contempla as receitas das linhas que irão entrar em operação no 

período julho 2020 a junho 2021, valores estes que serão agregados à receita acima 

indicada, a partir do mês de entrada em operação.  

Os acionistas da Equatorial aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a alteração 

do objeto social da companhia para incluir "participação em empreendimentos que atuem em 

outros setores”. A mudança amplia o escopo de atuação, mas fica preservada a "atuação 

preponderante no setor de energia elétrica".  

• Em AGO a companhia aprovou o pagamento de R$ 323,2 milhões em dividendos 

relativos a 2019 (R$ 0,32 por ação). 

Ao preço de R$ 24,81/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 25,1 bilhões, a ação 

EQTL3 registra alta de 8,9% este ano.  

 

BTG Pactual (BPAC11) – Conselho aprova pagamento de JCP de R$ 
0,5894/Unit. Ex em 23/07 

O conselho de administração do BTG Pactual aprovou o pagamento de juros sobre capital 

próprio (JCP) no valor bruto de R$ 0,196482704 por ação e R$ 0,589448112 por Unit.  

• Terão direito ao pagamento, os acionistas em 22 de julho, com as ações sendo 

negociadas “ex-direitos” a partir do dia 23 de junho de 2020.  

• Com base na cotação de R$ 89,03/Unit o retorno líquido é de 0,56%. 

 

Vale (VALE3) - Suspensão da exigência de garantias 

Durante o pregão da última sexta-feira, a empresa informou que o Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, suspendeu a exigência de a Vale prestar garantias no valor de R$ 7,9 

bilhões. 

Na semana passada, uma decisão judicial havia estabelecido que a Vale deveria apresentar até 

23 de julho garantias no valor de cerca de R$ 7,9 bilhões para assegurar eventuais pagamentos 

de multas pelo desastre de Brumadinho, ocorrido em janeiro do ano passado. 
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Assim, a suspensão desta exigência é uma boa notícia para a empresa.  Ressalvando, que como 

não se trata de uma decisão definitiva, outros fatos podem ocorrer exigindo novamente este 

desembolso. 

VALE3 subiu 14,5% em 2020, mas o Ibovespa teve uma queda de 11,0%.  A cotação desta ação 

no último pregão (R$ 61,04) estava 3,0% abaixo da máxima alcançada este ano e 88,1% acima 

da mínima. 

 

CCR (CCRO3) - Aquisição de participação adicional na Rodonorte e dados 
operacionais piores no tráfego de veículos 

A empresa divulgou dois comunicados importantes na última sexta-feira. 

Após o fechamento do pregão, a CCR informou a aquisição de participações que somam 

12,79% da sua controlada Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S/A.  Com esta 

aquisição, a empresa se tornará a titular da totalidade do capital social da Rodonorte. 

As participações foram vendidas por duas empresas, a Cesbe Participações S/A (7,34% das 

ações) e a Porto de Cima Concessões S/A (5,45%).  Não foi informado o valor das transações. 

A Rodonorte administra 567 quilômetros de rodovias no Estado do Paraná, sendo que esta 

concessão vai terminar em 27 de novembro de 2021.  No 1T20, a Rodonorte obteve uma 

receita bruta de pedágios no valor de R$ 220 milhões, equivalente a 12,4% do total 

consolidado. 

O aumento da participação da CCR em uma rodovia tão importante para sua geração de 

receitas é um fato positivo.  Porém, não foi citado o valor das aquisições, o que impossibilita 

qualquer avaliação.  Além disso, como o fim da concessão está por apenas 15 meses, o aumento 

da participação tem pouca importância. 

A CCR divulgou também na sexta-feira seus dados operacionais dos sete dias encerrados em 

16 de julho (quinta-feira passada), mostrando piora na maioria dos números. 

As informações de tráfego fornecidas pela CCR são muito positivas, pois nos permitem avaliar 

os impactos da pandemia na empresa, assim como ter uma visão da venda de combustíveis e do 

estado da economia. 
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Entre os dias 10 e 16 de julho, comparado ao mesmo período de 2019, o tráfego nas 

concessões rodoviárias da CCR (sem a ViaSul) teve uma queda de 13,3% no total, com redução 

de 29,6% no tráfego dos veículos de passeio, mas aumento de 0,8% nos comerciais.  O número 

do tráfego total foi bem pior que na semana anterior, quando houve uma redução de 8,9%. 

No acumulado de 2020, até o dia 16 de julho, a movimentação nas rodovias administradas pela 

CCR (incluindo ViaSul) caiu 20,7% em veículos de passeio, mas aumentou 6,1% em comerciais, 

levando a uma queda de 6,6% no tráfego total (-6,5% no período anterior). 

Nos dados de mobilidade e dos aeroportos, somente os dados dos terminais aéreos foram 

melhores.  Em mobilidade, ocorreu uma redução de 61,3% na movimentação de passageiros 

entre 10 e 16 de julho, enquanto no período anterior houve queda de 57,6%.  Em aeroportos, o 

número foi negativo nesta semana em 88,7%, melhor que os 90,8% do período imediatamente 

anterior. 

Nos últimos doze meses, as ações da CCR subiram 4,3%, enquanto o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 0,9%.  A última cotação de CCRO3 (R$ 14,75) estava 24,8% abaixo da 

máxima alcançada em 2020, mas 66,7% acima da mínima. 

 

Setor de Telecomunicações – Sinais de mudanças na estrutura do setor 

A Telefônica Brasil, Tim e a Claro informam que apresentaram oferta vinculante em conjunto 

para aquisição do negócio móvel do Grupo Oi. O valor da oferta não foi informado. A operação 

inclui a totalidade dos ativos que constituem a "UPI de Ativos Móveis", o que inclui termos de 

autorização de uso de radiofrequência; base de clientes do Serviço Móvel Pessoal; direito de 

uso de espaço em imóveis e torres; elementos de rede móvel de acesso ou de núcleo; e 

sistemas/plataformas. 
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Segundo as empresas, a oferta vinculante foi submetida à apreciação da Oi, em recuperação 

judicial, após a análise de dados e informações disponibilizadas a respeito do negócio a ser 

adquirido, e está sujeita a determinadas condições, especialmente a seleção das ofertantes 

como "stalking horse" (primeiro proponente), o que lhes permitirá garantir o direito de cobrir o 

melhor dentre os demais lances apresentados no processo competitivo de venda do negócio 

móvel do Grupo Oi. 

Conforme os fatos relevantes enviados à CVM, no caso de aceitação da proposta apresentada 

e na hipótese de concretização da operação, cada uma das interessadas receberá uma parcela 

do referido negócio. 

A perspectiva da Telefônica é que, se concretizada, a transação agregará valor para seus 

acionistas e clientes através de maior crescimento, geração de eficiências operacionais e 

melhorias na qualidade do serviço. "Além disso, contribuirá para o desenvolvimento e 

competitividade do setor de telecomunicações brasileiro. 

 Já Tim, destaca que a operação é uma oportunidade de aceleração do seu crescimento e do 

aumento da eficiência operacional. A Tim acrescenta que o mercado de telecomunicações em 

geral, terá como benefícios o reforço da capacidade de investimento, inovação tecnológica, 

bem como da sua competitividade. 

A Claro, por sua vez, diz que a perspectiva é que, se concretizada, a transação agregará valor 

para seus acionistas e clientes através de maior crescimento, geração de eficiências 

operacionais e melhorias na qualidade do serviço. 

A Oi divulgou seu Relatório Mensal da Recuperação Judicial relativo ao mês de maio com os 

seguintes destaques: 

• Geração de Caixa Operacional Líquida das Recuperandas foi negativa em R$ 113 milhões 

em maio/20 

• Investimentos atingiram o patamar de R$ 591 milhões em maio/20  

• A rubrica Recebimentos teve redução de R$ 86 milhões em maio/20, totalizando R$ 1.908 

milhões  

• A rubrica Pagamentos apresentou redução de R$ 678 milhões em maio/20, atingindo o 

patamar de R$ 1.430 milhões  

• Em maio/20 houve a entrada de caixa de R$ 8 milhões na rubrica Operações Financeiras  

• O Saldo Final do Caixa Financeiro das Recuperandas teve redução de R$ 105 milhões em 

maio/20, totalizando R$ 4.754 milhões. 

 

Na sexta-feira as ações OIBR3 encerraram cotadas a R$ 1,21 com alta de 40,7% neste ano e a 

OIBR4 fechou a R$ 1,47 com valorização de 19,5%.  

Valor de mercado: R$ 7,24 bilhões 

Patrimônio líquido: R$ 11,4 bilhões 

Cotação/VPA (ON) = 63%  
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Resultados Corporativos nos EUA nesta semana 

A agenda de divulgação de resultados corporativos nos EUA mostra: 

• 20/07 – IBM 

• 21/07 – Coca Cola e United Airlines 

• 22/07 – Whirlpool e Microsoft 

• 23/07 – American Airlines, AT&T, Twitter, Amazon e Intel 

• 24/07 – American Express e Verizon 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  

-246

-6.533

-10.796

426

-9.601 -8.851

-19.158
-20.972

-24.208

-5.069
-65

-343
-5.750

12.714

0
920

4.005
2.914

5.678

902

11.247

0 0 0 0 0

-30.000

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20

Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 15/07/20
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Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 15/7/20 Mês Ano

S aldo (237,8) (5.750,4) (70.106,2)

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  
 

 


