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Bolsa 

A decisão do Federal Reserve para os juros americanos e o compromisso 
de persistir no afrouxamento monetário, animou os mercados no restante 
da tarde. O Ibovespa pegou carona no bom humor dos mercados lá de fora 
a subiu 1,44% aos 105.605 pontos. Segundo Jerome Powel o Fed vai 
limitar danos a garantir uma recuperação para os EUA.  O giro financeiro 
foi de R$ 28,2 bilhões (R$ 26,0 bilhões no à vista). Hoje a agenda 
econômica traz dados do exterior, mas as atenções ficam em cima dos 
avanços as pesquisas das várias vacinas para a Covid-19 no mundo, com 
perspectivas animadoras nos últimos testes, ao mesmo tempo em que 
avançam os óbitos. No Brasil são mais de 90 mil. O mercado olha com 
atenção também os próximos passos do pacote americano para sustentar a 
economia do país. Alguns especialistas vêm desafios enormes com o rombo 
da Covid_19. As bolsas internacionais pesaram no exterior nesta quinta-
feira, queda na Europa e na Ásia. Por aqui, reta final de mês, a safra de 
resultados deverá refletir o apetite dos investidores. Ontem saiu Vale e 
hoje teremos Petrobras.  
 
Câmbio 

Ontem a moeda americana R$ 5,1576 para R$ 5,1705 com uma pequena 

alta de 0,25% em dia de bolsa firme. 

Juros  

Os juros futuros tiveram um dia de estabilidade no curto prazo fechando 

estável em 2,74% para jan/23 e em 6,29% para jan/27 de 6,273% no 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

 27/7/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (896,5) (82.333,7)

Ofertas Públicas 12.148,7
Saldo (70.185,0)

Capa boletim
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Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 105.605 1,44 11,1 (8,7)

Ibovespa Fut. 105.400 1,47 10,9 (9,0)

Nasdaq 10.543 1,35 4,8 17,5

DJIA 26.540 0,61 2,8 (7,0)

S&P 500 3.258 1,24 5,1 0,9

MSCI 2.320 0,86 5,4 (1,6)

Tóquio 22.397 (1,15) 0,5 (5,3)

Xangai 3.295 2,06 10,4 8,0

Frankfurt 12.822 (0,10) 4,2 (3,2)

Londres 6.131 0,04 (0,6) (18,7)

Mexico 37.721 (0,13) 0,0 (13,4)

India 38.071 (1,10) 9,0 (7,7)

Rússia 1.266 0,66 4,4 (18,3)

Dólar - vista R$ 5,17 0,25 (5,4) 28,5

Dólar/Euro $1,18 0,65 5,0 5,2

Euro R$ 6,10 0,86 (0,7) 35,1

Ouro $1.970,79 0,63 10,7 29,9

* Dia anterior, exceto Ásia
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Tim Participações (TIMP3) - Lucro líquido do 2T20 cai 23,9% para R$ 260 
milhões somando R$ 425 milhões no 1S20 

A Tim registrou queda no resultado líquido normalizado do 2T20 (com ajuste no EBITDA e no 

resultado financeiro).  Os dados comparados ao 1T20 mostram queda na receita liquida, mas 

uma melhora no resultado final.  

 A base de móvel reduziu em 5,3% com peso no pré-pago (ver tabela abaixo). A queda de 6,5% 

na receita liquida veio de menos 4,2% no serviço móvel que que respondeu por 92% do total 

enquanto a rede fixa cresceu 10,8% no comparativo com o 2T10, com receita de R$ 255 

milhões (8% do total de R$ 3,99  bilhões.  A receita foi impactada pelos desdobramentos 

da pandemia do COVID-19 a partir das últimas semanas de março perdurando todo o segundo 

trimestre. A Receita Líquida de Produtos caiu 69,4% A/A no 2T20, refletindo os impactos da 

pandemia com o fechamento de grande parte dos canais de venda. 

A empresa atribui a queda nas diversas linhas de negócio a impacto da Covid-19, o que já era 

esperado sobre praticamente todos os setores da economia.  

 

 Os Custos e Despesas Operacionais Reportados totalizaram R$ 2,0 bilhões no 2T20 (+148,8% 

A/A), alta explicada pelos créditos fiscais no montante de R$ 1,72 bilhão contabilizados no 

2T19 e relacionados à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Neste trimestre, a 

linha não foi impactada por despesas não recorrentes. Se considerado o custo normalizado 

teria havido uma redução de 12,8% no custo total, com a menor atividade por conta da 

pandemia.  

O EBITDA Normalizado do 2T20 totalizou R$ 1,98 bilhão, aumento de 0,9% A/A.  

A Margem EBITDA Normalizada atingiu 49,6% e foi novamente recorde para um segundo 

trimestre. No acumulado de 6 meses, o EBITDA Normalizado cresceu 4,3% A/A e a Margem 

EBITDA Normalizada alcançou 47,6% (+3,3 p.p.). 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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" O Fluxo de Caixa Operacional Livre (FCOL) do 2T20 foi positivo em R$ 1.59 bilhão, um 

crescimento de R$ 1,39 bilhão comparado ao 2T19. Este resultado reflete principalmente a 

redução do Capex, além da Variação do Capital de Giro mais positiva. No primeiro semestre, o 

FCOL somou R$ 1,19 bilhão com expansão de R$ 1,32 bilhão no A/A. 

" O Capex totalizou R$ 673 milhões no 2T20, uma redução de 28,8% comparado ao 2T19. 

" A Dívida Bruta do 2T20 ficou em R$ 10.357 milhões, um crescimento de R$ 983 milhões 

A/A. A Dívida Líquida totalizou R$ 7,0 bilhões, redução de R$ 1,19 bilhão comparada ao mesmo 

período do ano anterior, quando a dívida líquida foi de R$ 8,2 bilhões. A relação Dívida 

Líquida/EBITDA ficou em 0,85x no final de junho. 

Outros destaques:  

" TIM lança novas ofertas em parceria com o Banco 6 

 Após terem anunciado uma parceria estratégica no dia 26 de março de 2020, a TIM e o Banco 

C6 anunciaram sua primeira oferta conjunta no dia 10 de julho. A parceria envolve diversos 

benefícios para os correntistas do Banco C6. Em contrapartida, o Banco C6 oferecerá aos 

clientes um cartão de crédito sem anuidade que poderá ser usado para parcelamento de 

aparelhos em até 18 vezes sem juros nas lojas da TIM.  A parceria é vantajosa para as duas 

partes.  

" TIM realiza proposta vinculante por ativos móveis da OI em conjunto com VIVO e CLARO  

Em 27 de julho, as Ofertantes estenderam sua proposta e revisaram sua condição. A oferta 

conjunta é composta pelo valor de R$ 16,5 bilhões e pela possibilidade de assinatura de 

contratos de longo prazo com o Grupo Oi para uso de infraestrutura. A proposta anterior era 

de R$ 15 bilhões. A operação tem outras candidatas correndo em paralelo e pode ser decidida 

até o final deste terceiro trimestre.  

A ação TIMP3 encerrou ontem cotada a R$ 14,89 com queda de 4,4% no ano e valor de 

mercado de R$ 36 bilhões. 

 

GPA – Pão de Açúcar (PCAR3) – Resultado líquido de R$ 333 milhões, redução 
de 20,3% sobre o 2T19 

O GPA consolidado encerrou o 2T20 com lucro líquido dos acionistas controladores 

consolidado de R$ 333 milhões, sendo que o lucro líquido das operações em continuidade ficou 

4,2 vezes superior ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 274 milhões (forte 

expansão de +322,0%). O resultado apresentado no 2T20 demonstra a melhoria operacional 

do grupo e a assertividade das estratégias adotadas, com retomada importante do Multivarejo, 

consistente performance do Assaí e consolidação do forte resultado do Grupo Éxito, que mais 

que compensaram a maior depreciação e o maior custo da dívida. 
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Resumo do Desempenho dos Negócios do GPA: 

Assaí: Mais um trimestre com forte crescimento de vendas totais (+26,4%), impulsionado pelo 

sucesso da expansão da bandeira, atividades comerciais bem-sucedidas e maior consumo nos 

lares durante o período de quarentena, sendo que a venda para o consumidor individual mais 

que compensou os desafios enfrentados pelo segmento de food service no Brasil. 

• Receita bruta: R$ 9,0 bilhões no 2T20 (+26,4%), adição de R$1,9 bilhão em relação ao 

mesmo período do ano anterior, destacando-se o forte desempenho das 39 lojas abertas nos 

últimos 24 meses, que ainda estão em período de maturação, mas já representam cerca de 

24,0% das vendas totais da bandeira.  

 

• As vendas ‘mesmas lojas’ tiveram expressivo crescimento de 10,0%, mesmo com forte 

base de comparação (+8,1% no 2T19). 

• Em linha com o plano de rápida expansão da bandeira para diferentes regiões do país, 2 

lojas foram inauguradas no trimestre, sendo uma no Mato Grosso do Sul e outra no Maranhão. 

Dezesseis (16) lojas estão em construção e devem ser inauguradas durante o próximo 

semestre, sendo 3 lojas do Extra Hiper em processo de conversão e 13 lojas orgânicas, em linha 

com a expectativa inicial de abertura de lojas para 2020, mesmo com cenário de pandemia e 

restrições para realização de obras. 

• Os cartões Passaí somam aproximadamente 1,1 milhão desde seu lançamento, com mais 

de 740 mil cartões ativos. Atualmente a penetração dos cartões é de 5,3%, reforçando a 

proposta de valor para o cliente.  

A estratégia de manutenção da política de preços ao longo do trimestre e que resultou em 

crescimento robusto de vendas, contribuiu fortemente para diluição de despesas fixas da 
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bandeira e corroborou para a consequente melhoria da margem EBITDA. O EBITDA ajustado 

seguiu demonstrando sólido avanço, totalizando R$ 597 milhões no 2T20 (+29,6%), com 

expansão de margem de 0,3 p.p. vs o mesmo período do ano anterior, atingindo 7,3%. 

Multivarejo:  Expressivo crescimento de vendas ‘mesmas lojas’ excluindo postos e drogarias 

(+20,3%), com forte desempenho em todas as operações de varejo. 

As vendas brutas totais cresceram 13,6% no trimestre e ‘mesmas lojas’ excluindo postos e 

drogarias atingiram +20,3%, com performance forte em todos os formatos de varejo e 

crescimento importante de 11,6% das vendas alimentares totais (+13,3% nas alimentares 

‘mesmas lojas’).  

Destaques por bandeira:  

• Extra Hiper: Robusto crescimento das vendas ‘mesmas lojas’ de 22,4%; 

• Pão de Açúcar: Forte crescimento ‘mesmas lojas’ de 15,1% no 2T20; 

• Mercado Extra: Desempenho de vendas consistente, com forte expansão de 17,4% nas 

‘mesmas lojas; 

• Compre Bem: Forte progresso nas vendas ‘mesmas lojas, com crescimento expressivo de 

53,1%; 

• Proximidade: Importante crescimento ‘mesmas lojas’ de 25,6%. 

Marcas Exclusivas: O 2T20 contou com campanhas relevantes relacionadas às Marcas 

Exclusivas, que seguem sendo um dos pilares de crescimento da Companhia e já atingiram 

penetração de 19,1% na categoria alimentar do Multivarejo (+1,6 p.p. vs o 2T19 a partir do 

novo critério). 

Grupo Éxito: O GPA concluiu a aquisição de 96,57% do capital social do Grupo Éxito em 27 de 

novembro de 2019. Portanto, o resultado do Grupo Éxito está considerado no GPA 

Consolidado apenas no 2T20, sendo que os crescimentos e variações vs o 2T19 estão 

apresentados apenas para efeito de comparação. 

• O faturamento bruto totalizou R$ 5,8 bilhões no 2T20, crescimento de 17,0% 

• O EBITDA ajustado totalizou R$ 424 milhões (+29,2% vs 2T19), com margem de 8,1% 

(+0,7 p.p. vs 2T19). 

O resultado financeiro líquido do GPA Consolidado totalizou uma despesa de R$ 473 milhões, 

representando 2,3% da receita líquida, patamar estável vs o mesmo período do ano passado. 

Endividamento - A dívida líquida ajustada pelo saldo de recebíveis não antecipados totalizou 

R$ 9,2 bilhões no GPA consolidado vs R$ 1,3 bilhão no 2T19, refletindo principalmente a 

captação de recursos destinados à aquisição do Grupo Éxito.  
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• A Companhia reduziu o patamar de alavancagem em R$ 1,5 bilhão quando comparado 

com o 1T20, devido à forte geração de caixa operacional e monetização de alguns ativos non-

core.  

• A relação dívida líquida/EBITDA ajustado ficou em 2,2x ao final do 2T20, comparado a 

2,5x no 1T20 e 0.4x no 2T19, patamar que segue dentro do esperado pela Companhia.  

• A Companhia encerrou o 2T20 com posição financeira robusta, tendo R$ 7,7 bilhões de 

caixa, equivalente a aproximadamente duas vezes a posição de dívida de curto prazo (vs. 120% 

no 1T20 e 156% no 2T19). Por fim, o saldo de recebíveis não antecipados totalizou R$ 202 

milhões. 

Ontem a ação PCAR3 encerrou cotada a R$ 78,64 e o valor de mercado da companhia está em 

R$ 21,1 bilhões.  

 

Duratex (DTEX3) – Lucro líquido consolidado de apenas R$ 2,2 milhões no 
2T20 e R$ 71,1 milhões no 1S20 

Destaques: 

 Divisão Deca 

• Volume de vendas representaram 87,9% do realizando no 2T19, com recorde na venda de 

chuveiros elétricos, refletindo a bem-sucedida estratégia comercial da Divisão. Apesar dos 

impactos da crise no início do trimestre, a Divisão já apresentou em junho margem e EBITDA 

superior ao mês de 2019;  

Divisão de Revestimentos Cerâmicos:  

• O volume representou cerca de 77,0% do resultado proforma do 2T19, embora tenha 

apresentado leve queda frente ao 1T20; 

 • A redução da utilização de capacidade das fábricas levou a Margem EBITDA a 11,5% no 

2T20;  

• Celulose Solúvel: Captação de US$ 1,2 bilhão para a construção da nova unidade da LD 

Celulose. 

Mercado - Continuidade das obras e o decreto liberando o varejo de material de construção 

impulsionaram o setor da construção civil, que apresentou maior resiliência e acelerada 

recuperação frente aos demais setores da economia. Este movimento foi sentido no volume de 

vendas de todas as divisões da Duratex, que encerrou o mês de junho em níveis de vendas 

próximos ao apresentado no ano anterior. 

Setor de Painéis de Madeira - segundo dados do IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores), registrou 

no 2T20, retração de 21,9% na demanda local de painéis de madeira frente ao 2T19, com os 

volumes apresentando quedas de 26,3% em MDP e 18,5% em MDF, mas com sinais de 
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retomada em junho. No mercado externo, verificou-se queda de 13,6% em comparação com o 

2T19, ipactadas em decorrência das medidas de isolamento adotadas na América Latina. 

Receita Líquida – No 2T20, a receita liquida somou R$ 1,05 bilhão, queda de 8,6% em relação 

ao 2T19.  Este resultado é decorrente do forte posicionamento comercial da Companhia 

dentro do cenário de crise, intensificando a negociação com clientes e se fortalecendo em 

mercados diversificados. Ainda, vale lembrar que parte deste resultado é justificado pela 

consolidação da Cecrisa na Divisão de Revestimentos Cerâmicos.  

Exportações - A receita líquida no mercado externo foi de R$ 162,8 milhões, queda de 25,7% 

em relação ao segundo trimestre de 2019. Assim, a participação do mercado externo na receita 

total representou 15,6%.  

No 1S20, a receita líquida da Companhia foi de R$ 2,22 bilhões, estável frente ao mesmo 

período de 2019. As exportações representaram 17,3% deste valor, devido principalmente a 

desvalorização cambial que trouxe maior competitividade aos produtos da Duratex em 

mercados de maior concorrência, como Ásia e América do Norte. 

Custo dos produtos vendidos – No 2T20, R$ 706,8 milhões, queda de 3,7% em relação ao 

mesmo período de 2019, enquanto no semestre apresentou aumento de apenas 2,3%. Essa 

redução, quando comparada a perda de volume no trimestre, se reflete em um aumento no 

custo caixa unitário da Companhia. 

A margem bruta da Companhia encerrou o segundo trimestre em 25,7%, queda de 4,7 p.p sob o 

2T19. No semestre, a margem bruta foi de 29,7%, aumento 1,4 p.p. em relação ao mesmo 

período do ano anterior, alavancada pela variação positiva do ativo biológico e menor 

depreciação e exaustão advinda da recente reestruturação de ativos realizadas 

Despesas operacionais – No 2T20 as despesas com vendas totalizaram R$ 173,3 milhões no 

período, aumento de 2,4% em relação ao 2T19. Este crescimento é decorrente principalmente 

da consolidação ocorrida na Divisão de Revestimentos Cerâmicos em agosto de 2019. 

As despesas gerais e administrativas encerrarem o segundo trimestre do ano 11,3% acima do 

apresentado no 2T19, quando desconsiderados os gastos advindos da consolidação da Cecrisa. 

Este movimento é explicado pelo maior dispêndio em canais de inovação e tecnologia no 

trimestre, principalmente na Divisão Deca.  

EBITDA – No 2T20, o EBITDA ajustado totalizou R$ 119,0 milhões, 55,8% do realizado no 

mesmo período de 2019. A margem de 11,4% reflete o impacto do aumento dos custos e 

despesas não recorrentes, como a suspensão temporária das operações fabris, além da 

variação cambial, que apesar de favorecerem as exportações, tiveram impacto negativo no 

período. A Companhia encerrou o 1S20 com EBITDA de R$ 338,4 milhões e margem de 15,3%. 

Resultado Financeiro - O saldo foi negativo em R$ 33,6 milhões no 2T20, piora de 9,4% em 

relação ao mesmo período de 2019. No semestre, o resultado financeiro foi pior em 17,2%, isto 

devido ao impacto da redução do CDI nos rendimentos de aplicações e aumento da dívida 
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bruta, resultante do foco da Companhia em aumentar sua liquidez financeira em meio à crise 

econômica advinda do COVID. 

Lucro Líquido – Resultado positivo de apenas R$ 2,2 milhões no 2T20. Vale destacar que este 

valor desconsidera o impacto da consolidação da divisão de celulose solúvel. Contudo, no 

semestre, a Duratex beneficou-se dos impactos positivos na variação do ativo biológico, devido 

a apuração de inventário da floresta localizada em Minas Gerais, o que decorreu em um lucro 

líquido de R$ 71,0 milhões. 

Fluxo de Caixa – No semestre, a Companhia consumiu R$ 208,4 milhões de caixa, resultado 

principalmente do investimento realizado na Joint Venture de Celulose Solúvel. 

Endividamento – No final de junho a dívida liquida era de R$ 2,18 bilhões, com um índice de 

alavancagem de 2,55x (Dívida Líquida / EBITDA Ajustado e Recorrente). O aumento da 

alavancagem deu-se principalmente pelo investimento na nova fábrica da divisão de celulose 

solúvel, apesar de parcialmente compensado pela maior geração de caixa no período, somado a 

piora no cenário econômico, que resultou numa relevante queda do EBITDA. 

O custo médio de financiamentos fechou o período a 148,7% do CDI, enquanto o prazo médio 

de vencimento dos financiamentos foi de 3,3 anos. A queda no prazo médio da dívida deu-se 

devido as recentes captações, que apesar de custos competivivos possuem prazo de liquidação 

inferior. 

A ação DTEX3 encerrou ontem cotada a R$ 18,28 com queda de 8,6% no ano. 

 

Odontoprev (ODPV3) – Crescimento de 87% no lucro líquido do 2T20 para R$ 
116,4 milhões acumulando R$ 191,7 milhões no 1S20 

A Odontoprev registrou queda na receita liquida no 2T20 e pequena evolução no comparativo 

semestral e queda nas despesas operacionais, reflexo das restrições impostas pela Covid-19.  

O EBITDA ajustado atingiu R$ 170, 9 milhões no 2T20, 68,2% superior ao 2T19, e 52,3% 

superior ao 1T20, com margem de 39,5%, recorde desde IPO. No semestre, o EBITDA ajustado 

alcançou R$ 283,2 milhões ou seja 27,0% acima do ano anterior, com margem de 31,9%. 

Desconsiderando a provisão dos planos individuais, o EBITDA do trimestre teria sido de 

R$180.246, com margem de 43,0%. 

   

A OdontoPrev atingiu 7.189.206 beneficiários, com perda líquida de 274 mil vidas no 

trimestre, destaque para queda de 106 mil beneficiários no mês de maio passando a menos 76 

mil em junho. A carteira manteve-se estável nos últimos 12 meses, com adição de 110 mil vidas 

no corporativo e queda de 108 mil nos massificados. 
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Destaques:  

• O tíquete médio consolidado no 2T20 foi de R$ 20,53, 3,6% menor em relação ao 2T19, 

refletindo a estabilidade dos contratos corporativos, a maior participação dos planos PME e o 

novo mix dos planos individuais, com queda na receita em canais de varejo, de menor margem. 

No semestre, o tíquete foi de R$ 21,07. 

• A provisão para perdas sobre créditos foi de 3,0% da ROL no 2T20, mesmo patamar do 

1T20, e 140 bps menor em relação ao 2T19, em função da maior participação do canal bancário 

em relação ao varejo, nos planos individuais. 

• O resultado financeiro líquido foi de R$ 1,18 milhão (0,3% da ROL) no 2T20, versus R$ 

5,59 milhões (1,2% da ROL) no 2T19. 

• Desde o IPO em 2006, a OdontoPrev apresentou geração de caixa de R$ 3,20 bilhões, 

tendo distribuído R$ 2,35 bilhões aos acionistas, terminando junho/2020 com caixa líquido de 

R$ 797,9 milhões, sem endividamento. 

 Ontem a ação ODPV3 encerrou cotada a R$ 14,65 com queda de 12,2% no ano. Valor de 

mercado: R$ 7,8 bilhões. 

 

Bradesco (BBDC4) – Lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões no 2T20 em 
linha com o trimestre anterior 

O Bradesco registrou no 2T20 um lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões (ROAE de 11,9%) 

com redução de 40% em relação ao 2T19 (ROAE de 20,6%). Quando comparado com o 1T20 

(R$ 3,8 bilhões) o lucro apresentou leve crescimento de 3,2% e incremento de 0,2pp no ROAE. 

Um resultado que considera o reforço de provisionamento de R$ 3,8 bilhões no 2T20 
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relacionado ao segmento Financeiro, e de R$ 747 milhões, relacionadas ao segmento de 

Seguros. 

Do lado positivo, (i) o crescimento de 15% da Margem Financeira e que refletiu o forte 

crescimento de 129% (em base trimestral) da Margem Financeira com o Mercado, aliado ao 

incremento de 1,5% da Margem Financeira com Clientes; (ii) as despesas operacionais 

(despesas com pessoal e outras administrativas), que caíram 5,7% no trimestre; e (iii) o 

crescimento de 28,9% do resultado de seguros. 

Do lado negativo (i) a alta de 33% na PDD expandida (por reforço de R$ 3,8 bilhões no 

trimestre), impactando diretamente a margem financeira líquida que registrou estabilidade 

(em base trimestral); e (ii) a queda de 7,9% das receitas de prestação de serviços, impactadas 

principalmente, nas receitas advindas das atividades de cartões, receitas com administração de 

fundos e operações de crédito. 

No acumulado do 1º semestre de 2020 o lucro líquido recorrente somou R$ 7,6 bilhões (ROAE 

de 11,8%) com queda de 40% ante o lucro de R$ 12,7 bilhões (ROAE de 20,6%) do 1S19. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para BBDC4 com preço justo de R$ 30,90/ação. 

 

Destaques 

• A carteira de crédito expandida no 2T20 cresceu 14,9% em base de doze meses para 

R$ 661,1 bilhões, e com leve incremento de 0,9% em base trimestral, com destaque 

para o segmento PJ (+16,4% em doze meses) e o segmento das famílias (+12,3%). 

• A inadimplência medida pelos créditos em atraso (NPL) acima de 90 dias, reduziu de 

3,7% no 1T20 para 3,0% no 2T20 (composto por 4,5% em PF, 3,1% em Micro/PME e 

0,5% em Grandes Empresas). 

• O índice de cobertura acima de 90 dias elevou-se de 228% em mar/20 para 299,7% em 

junho de 2020. Nesta base de comparação o Índice de Eficiência Operacional registrou 

melhora, de 49,3% para 44,0%. 

• Ao final do trimestre a Basileia do banco era de 15,0% sendo de 12,5% de capital nível I 

para um patrimônio líquido de R$ 135,1 bilhões. 
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Cesp (CESP6) – Lucro líquido de R$ 137,8 milhões no 2T20 por crescimento da 
receita e melhora do resultado operacional 

A Cesp registrou no 2T20 um lucro líquido de R$ 137,8 milhões que se compara ao prejuízo 

líquido de R$ 4,0 milhões do 2T19. Um bom resultado construído pelo crescimento de 32% da 

receita líquida e forte melhora do resultado operacional medido pelo EBITDA. No acumulado 

do 1S20 a companhia registrou um lucro líquido de R$ 191,6 milhões, revertendo o prejuízo de 

R$ 162,2 milhões de igual semestre do ano anterior. 

A ação CESP6 registra alta de 5,4% este ano para uma cotação de R$ 31,20/ação equivalente a 

um valor de mercado de R$ 10,2 bilhões. O preço justo de R$ 34,00/ação traz um potencial de 

alta de 9,0%. 

 

Destaques 

• Crescimento de 32% na receita líquida do 2T20 em relação ao 2T19, para R$ 485,5 

milhões, explicado principalmente, pela sazonalização de energia vendida, o início das 

operações de trading pela Cesp Comercializadora, e pela atualização dos contratos 

indexados ao dólar. 

• EBITDA ajustado (exclui provisão para litígios, baixa de depósitos judiciais e PDV) 

somou R$ 287,2 milhões no 2T20 (margem de 59%), com crescimento de 31% em 

relação ao 2T19 (R$ 218,8 milhões). 

• Geração de R$ 263 milhões de fluxo de caixa operacional após serviço da dívida, com o 

índice de conversão de caixa de 92% no 2T20. Conforme destacado pela companhia 

esse percentual de conversão “inclui o valor postergado de R$ 39 milhões de 

PIS/Cofins para o 2S20. Desconsiderando este efeito a conversão de caixa seria 78%”. 

• Redução das contingências passivas totais (antes de atualização monetária e juros) em 

R$ 1,0 bilhão no 2T20, sendo R$ 154 milhões no provável. 
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• Obtenção de certificação para emissão de International Renewable Energy 

Certificates (I-RECs) atestando a origem de energia renovável e garantindo a 

rastreabilidade do atributo ambiental da energia. 

• A Fitch Ratings atribuiu rating corporativo BB na escala internacional, com perspectiva 

negativa e AAA (bra) na escala nacional, com perspectiva estável.  

• Ao final de junho de 2020 a dívida líquida da companhia era de R$ 1,2 bilhão 

equivalente a 1,1x o EBITDA ajustado. 

 

Ecorodovias (ECOR3) - Lucro cresceu 47,0% no 2T20 mesmo com piores 
números operacionais 

Os resultados da empresa no 2T20, divulgados ontem após o pregão, mostraram redução no 

tráfego, na receita e nas margens operacionais, tanto na comparação com o trimestre anterior 

ou com o 2T19.  Porém, uma forte redução do custo financeiro permitiu uma elevação do lucro 

em relação ao 2T19. 

A Ecorodovias obteve um lucro líquido ajustado no 2T20 de R$ 84 milhões (R$ 0,18 por ação), 

valor 47,0% maior que no 2T19, mas 18,4% abaixo do trimestre anterior. 

 

O tráfego total comparável (desconsiderando Eco135 e Eco050) caiu 23,5%, sempre 

comparando ao 2T19, puxado pela queda de 41,9% na movimentação de veículos leves.  Os 

veículos pesados tiveram uma redução de apenas 3,2%, sendo que em concessões com o a 

Ecovias dos Imigrantes ocorreu até um aumento na movimentação (6,4%).  O tráfego total 

(considerando Eco135 e Eco050) teve uma diminuição de 13,5%. 

A tarifa média no 2T20 foi de R$ 8,95, valor 6,2% acima do verificado no 2T19, devido aos 

reajustes realizados no segundo semestre de 2019.  Os reajustes que deviam ser realizados no 

2T20 não foram feitos e estão em análise nos órgãos reguladores.  As concessões afetadas por 

este fato são ao Eco050, Eco101 e a Ecoponte. 
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No 2T20, os custos operacionais e as despesas administrativas (R$ 602,1 milhões) tiveram uma 

redução de 1,7%, contribuindo positivamente para o resultado.  As maiores reduções no 

trimestre foram em Pessoal (6,8%) e Seguros, Poder Concedente e Locações (8,1%). 

O EBITDA consolidado pró-forma no 2T20 foi de R$ 430 milhões, 9,5% abaixo do 2T19, com 

queda de 1,4 ponto percentual nesta margem.  A redução foi consequência, principalmente, da 

diminuição da receita, não compensada pela contração dos custos e despesas. 

A redução dos custos financeiros no 2T20 foi fundamental para o resultado melhor que no 

mesmo trimestre do ano passado.  No 2T20, o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 

103,8 milhões, menor em 41,3% que no 2T19.  Isso ocorreu, principalmente, devido aos 

menores custos da dívida dados pela acentuada redução na inflação. 

A dívida líquida consolidada da Ecorodovias ao final do 2T20 era de R$ 6,7 bilhões, valor que 

cresceu 0,6% no trimestre e 2,9% em doze meses, com os maiores investimentos em novas 

concessões.  No 2T20, a relação dívida líquida/EBITDA ficou em 3,3x, vindo de 3,2x no 

trimestre anterior e também 3,3x no 2T19. 

Os investimentos realizados no 2T20 totalizaram R$ 326 milhões, valor 10,5% maior que no 

2T19.  Os principais investimentos no trimestre foram nas obras iniciais da Ecovias do Cerrado 

e nas duplicações da Eco101 e Eco050. 

Nossa recomendação para ECOR3 é de Compra com Preço Justo de R$ 14,50 por ação, 

indicando um potencial de alta em 29%.  Nos últimos doze meses esta ação subiu 16,9% e o 

Ibovespa teve uma valorização de 2,1%.  A cotação de ECOR3 no último pregão (R$ 13,44) 

estava 30,1% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 67,8% acima da mínima. 

 

Localiza (RENT3) - Forte contração das operações no 2T20 

Após o pregão de ontem, a empresa divulgou seu resultado do 2T20 com forte redução do 

aluguel de carros e da venda de veículos, refletindo os problemas trazidos pelo combate à 

pandemia de Covid-19.  Vale citar que fatores não recorrentes e uma expressiva redução na 

provisão do Imposto de Renda, contribuíram muito para o resultado do trimestre. 

O lucro líquido da Localiza no 1T20 foi de R$ 90 milhões (R$ 0,12por ação), valor 61,1% abaixo 

do 1T20 e 52,7% menor que no mesmo trimestre de 2019. 
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Os impactos da pandemia foram fortes nas operações da Localiza, mas já há sinais de melhoria. 

Em Aluguel de Carros (RAC) houve uma redução de 7,9% no número de diárias, sempre 

comparando ao 2T19.  A frota média alugada no trimestre (108 mil carros) foi 8,0% menor.  A 

utilização da frota caiu de 78,8% no 2T19 para 55,6% no 2T20 (-23,2 pontos percentuais).  A 

tarifa média do RAC no trimestre foi de R$ 53,8, com queda de 24,1%.  Segundo a empresa, a 

partir de maio os descontos nas tarifas foram gradativamente reduzidos.  Outra boa notícia 

neste segmento foi de que em junho o número de carros alugados (120 mil) já era igual ao 

mesmo mês de 2019. 

O segmento de Gestão de Frotas teve um trimestre muito bom, considerando a situação. O 

número de diárias deste segmento no 2T20 cresceu 14,4%, mas com uma redução de apenas 

0,5% na tarifa média diária, que ficou em R$ 53,86. 

A área de Seminovos apresentou um volume total de carros vendidos de 19,7 mil unidades, 

com queda de 40,4%.  Esta diminuição nas vendas refletiu as medidas de restrição de 

mobilidade e o fato de as lojas permanecerem fechadas pela maior parte do mês de abril. 

O desempenho mais fraco nas três divisões levou à redução de 13,0% no EBITDA, que atingiu 

R$ 435 milhões.  Porém, houve um ganho de 6,0 pontos percentuais na margem EBITDA, em 

função de reduções nos custos, mas, principalmente, pela reversão de R$ 126 milhões de 

diferença dos créditos do PIS e Cofins sobre depreciação.  Por outro lado, a empresa teve 

despesas extraordinárias (R$ 38,9 milhões) com o incidente de tecnologia ocorrido no 

trimestre e de doações para o enfrentamento da pandemia. 

O resultado financeiro negativo no 2T20 (R$ 127,3 milhões) cresceu expressivamente no 

trimestre (30,0%), em função em sua maior parte pela elevação do endividamento.   

Ao final do 2T10, a dívida líquida da Localiza era de R$ 7,7 bilhões, com crescimentos de 11,0% 

no trimestre e 15,6% em doze meses.  A relação Dívida Líquida/EBITDA no 2T20 foi de 3,6x, 

vindo de 2,7x no trimestre anterior e 2,2x no 2T19. 
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Finalmente, foi também importante para o resultado do trimestre a expressiva redução da 

provisão do Imposto de Renda, que foi de apenas R$ 1,2 milhão no trimestre (1,3% do lucro 

antes do IR), contra R$ 54,0 milhões no 2T19 (22,1% do LAIR). 

Este ano, RENT3 caiu 4,5%, menos que o Ibovespa, cuja queda foi de 8,7%.  A cotação desta 

ação no último pregão (R$ 45,07) estava 19,6% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 119,1% 

acima da mínima. 

 

Vale (VALE3) – Um bom resultado no 2T20 

O resultado da empresa no 1T20, divulgado ontem após o pregão, mostrou redução de vendas, 

mas aumentos nos preços, que juntamente com a desvalorização do real, permitiram aumento 

nas margens operacionais e a obtenção de um expressivo lucro líquido. 

Uma boa notícia para os investidores da Vale é o pagamento, a ser feito no dia 7 de agosto de 

2020, dos juros sobre o capital próprio (R$ 1,41 por ação) já aprovado em dezembro de 2019.  

Este provento permite um retorno de 1,8%, considerando a cotação de VALE3 no final do 

pregão de ontem. 

A Vale obteve no 2T20 um lucro líquido de US$ 995 milhões, 316,3% maior que no trimestre 

anterior, revertendo o resultado negativo de US$ 133 milhões no 2T19. 

 

No 2T20, o volume de vendas nos principais produtos caiu muito, devido aos problemas 

trazidos pela pandemia.  Em minério de ferro, foram vendidas 54,6 milhões de toneladas, 11,8% 

menos que no 2T19.  No trimestre, ocorreu uma diferença bem expressiva (13,0 milhões de 

toneladas) entre o volume produzido e o vendido.  A Vale explicou que isso se deve ao maior 

tempo entre a produção e as vendas.  Segundo a empresa, este volume não vendido está sendo 

transportado para ser negociado no 3T20. 

As vendas de pelotas tiveram outro trimestre de forte queda.  O volume vendido no 2T20 foi 

de 6,9 milhões, ficando 21,4% menor que no ano passado. 
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O volume das vendas de minério e pelotas com prêmio de qualidade (US$ 7,5/t) atingiu 61,6 

milhões no 2T20, ficando 8,0% abaixo da produção. 

As vendas de metais básicos também foram ruins no trimestre.  Em níquel houve uma redução 

de 26,3%, refletindo a demanda mais fraca com a pandemia.  No cobre, houve uma diminuição 

de 12,1% no volume vendido, principalmente devido à redução de produção. 

 

O preço realizado de minério de ferro pela Vale no 1T20 (US$ 88,9/t) ficou 6,0% abaixo do 

mesmo período de 2019, mas 6,1% acima do 1T20.  Em pelotas, houve uma situação 

semelhante, com redução de 12,0% em relação ao 2T19, mas aumento de 11,0% comparado ao 

trimestre anterior.  Nos metais básicos, o preço do níquel houve uma recuperação de 8,3% em 

doze meses.  O melhor desempenho ficou com o cobre, que subiu 13,0% em dozes meses e teve 

uma forte alta (49,9%) no trimestre. 

O custo “C1” (FOB sem royalties) no 2T20 subiu US$ 0,9 por tonelada no trimestre para US$ 

17,1/t.  Isso ocorreu devido pelo consumo de estoques com custos de produção mais elevados, 

os maiores volumes comprados de terceiros e custos de demurrage, com os atrasos nos 

embarques no porto de Ponta da Madeira. 

As provisões e os gastos relativos ao acidente de Brumadinho somaram US$ 130 milhões, valor 

91,5% menor que no 2T19. 

Neste trimestre o resultado foi impactado negativamente por um elevado volume de 

impairment (US$ 403 milhões), principalmente, com por perdas com ativos da VNC, após o 

anúncio de venda da empresa. 

O resultado financeiro negativo menor no 2T20 ajudou o lucro líquido do período.  No 2T20, as 

despesas financeiras líquidas foram de US$ 485 milhões (33,4% menos que no 2T19), 

principalmente devido às menores perdas com derivativos. 

A dívida líquida da Vale em junho/2020 (incluindo arrendamentos – IFRS 16) era de US$ 6,3 

bilhões, 2,4% menor que no trimestre anterior e 45,1% abaixo do 2T19.  A relação dívida 

líquida/EBITDA no 2T20 era de 0,3x, vindo também de 0,3x no trimestre anterior e 0,9x no 

2T19. 

Em 2020, VALE3 subiu 18,1%, enquanto o Ibovespa teve uma queda de 8,7%.  A cotação de 

VALE3 no último pregão (R$ 62,95) estava igual à máxima alcançada neste ano e 94,0% acima 

da mínima. 
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Ambev (ABEV3) - Um resultado fraco no 2T20 

Os resultados do 2T20 da empresa, divulgados nesta manhã, mostraram quedas no volume de 

vendas, na receita e nas margens operacionais na comparação com o 2T20.  Este resultado 

mais fraco foi reflexo das medidas de combate à pandemia e da alta de custos.  Vale citar que o 

lucro do trimestre foi muito beneficiado pelo valor positivo na provisão do Imposto de Renda, 

derivado da concessão de juros sobre o capital próprio. 

Este resultado ficou em linha com as projeções médias do mercado compiladas pela 

Bloomberg. 

O lucro líquido ajustado da Ambev no 2T20 foi de R$ 1,4 bilhão (R$ 0,08 por ação), 49,4% 

menor que no 2T19, mas 25,7% acima do trimestre anterior. 

 

No 2T20, o volume total vendido pela Ambev caiu 9,2%, sempre comparando ao 2T19, com 

redução de 1,0% no preço médio dos produtos vendidos.  No Brasil, houve uma contração no 

volume de 4,4% com a diminuição de preços em 2,5%, que determinou uma queda de 6,7% na 

receita.  Em outras regiões também houve redução de receitas, como na América Central e 

Caribe de 33,9%, na América Latina Sul de 8,7% e no Canadá (3,9%). 

Outra notícia ruim no trimestre foi a elevação dos custos.  O Custo do Produto Vendido 

(excluindo depreciação) aumentou 9,9% e o CPV por hectolitro teve alta de 21,9%.  Isto foi 

reflexo das pressões inflacionárias na Argentina, taxas de câmbio desfavoráveis e o impacto do 

mix de embalagens mais caras. 

Contribuiu para minimizar a redução de margens no trimestre, a redução das despesas 

operacionais.  O volume de despesas gerais, com vendas e administrativas caiu 7,5%.  A 

redução foi consequência das ações para corte destas despesas nas operações. 

A diminuição da receita e o aumento dos custos, mesmo com despesas operacionais menores, 

levaram a uma queda de 28,6% no EBITDA ajustado, que ficou em R$ 3,3 bilhões no trimestre.  

Houve uma perda de 9,8 pontos percentuais nesta margem em relação ao 2T19.  Com isso, o 

fluxo de caixa operacional teve uma redução de 41,0%, atingindo R$ 1,8 bilhão. 
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O aumento do resultado financeiro negativo também prejudicou o lucro do 2T20.  As despesas 

financeiras líquidas foram de R$ 793,7 milhões, valor 39,9% maior que no 2T19.  Isso ocorreu 

devido, principalmente, à elevação das despesas com juros e as perdas com instrumentos não-

derivativos. 

A Ambev continua a manter sua excelente situação financeira.  Ao final do 2T20, o caixa líquido 

era de R$ 10,0 bilhões, valor 13,1% maior que em dezembro/2019. 

Ajudou muito ao resultado final da Ambev no 2T20, a provisão do Imposto de Renda com 

valores positivos (R$ 163 milhões), contra um número negativo de R$ 364 milhões no 2T19.  

Isso foi consequência, principalmente, dos benefícios tributários derivados da concessão de 

juros sobre o capital próprio (R$ 534 milhões). 

As ações da Ambev caíram 24,2% nos últimos doze meses, mas o Ibovespa teve uma 

valorização de 2,1% no período.  A cotação de ABEV3 no pregão de ontem (R$ 15,15) estava 

22,6% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 46,2% acima da mínima. 

 

CSN (CSNA3) - Teleconferência de resultados do 2T20 

Os resultados da empresa no 2T20 mostraram uma forte redução de vendas e margens em 

relação ao mesmo período de 2019.  Porém, comparado ao 1T20, a recuperação no 

desempenho do segmento de Mineração, permitiu uma expressiva melhoria dos números.  

Foram fundamentais para a obtenção de lucro líquido no 2T20, os ganhos financeiros não 

recorrentes com a valorização das ações da Usiminas.  Importante citar que a desvalorização 

do real e a redução da geração de caixa, continuaram determinando a elevação da dívida e da 

alavancagem.  O lucro líquido da CSN no 2T20 foi de R$ 446 milhões (R$ 0,32 por ação), 76,5% 

menor que no 2T19, mas revertendo as elevadas perdas (R$ 1,3 bilhão) do 1T20. 

Para comentar estes números, a CSN realizou uma teleconferência na manhã de ontem, 

quando a diretoria reafirmou sua expectativa de melhores resultados no segundo semestre, 

com maiores volumes nas vendas em minério e na siderurgia, além de aumentos de preços do 

aço. 

Os principais assuntos discutidos na reunião foram os seguintes: 

• A CSN está renegociando o vencimento de R$ 1,7 bilhão da sua dívida com bancos 

privados, com resultados que devem ser divulgados em breve; 

• A venda de ativos ou abertura de capital do segmento de Mineração, são opções que estão 

sendo estudadas para redução do endividamento; 

• As vendas de minério de ferro devem ficar entre 33 e 36 milhões de toneladas em 2020 

(produção própria + compras de terceiros).  O volume vendido de minério deve se situar 

próximo de 10 milhões de t. no 3T30 e 4T20; 
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• A nova planta de processamento de itabiritos (minério de menor concentração) vai custar 

US$ 500 milhões, devendo ficar pronta em 2022.  Esta unidade terá capacidade de produção 

anual de 10 milhões de toneladas e sua licença prévia de instalação foi obtida no primeiro 

semestre/2020.  O rejeito gerado no processo produtivo desta planta será empilhado a seco, 

sem uso de barragem; 

• Preços do aço: Foi implementado um aumento médio de 10% em julho nos aços planos 

para a Distribuição.  Em 1/setembro vai ocorrer um novo aumento entre 10%-12,5%.  Nos aços 

longos, as elevações de preços foram de 6% em junho e mais 6% em julho; 

• O prêmio médio entre os preços do aço no mercado interno e externo está atualmente 

negativo entre 8% 5 13%; 

• As vendas de aços planos em 2020 devem cair entre 10% e 12%.  Em aços planos as 

vendas devem ficar estáveis em relação a 2019; 

• Alto Forno 2: Foi paralisado no final de maio, com sua reforma já sendo iniciada.  A 

retomada na produção neste forno deve ocorrer somente em 2021; 

• Os investimentos deste ano devem ficar em R$ 1,1 bilhão, valor 50,4% menor que em 

2019. 

Em 2020, CSNA3 caiu 7,8%, pouco mais que o Ibovespa, cuja queda foi de 7,7%.  A cotação de 

CSNA3 no último pregão (R$ 13,00) estava 18,4% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 

137,5% acima da mínima. 

 

Petrobras (PETR4) - Créditos tributários que vão compor o resultado do 2T20 

Depois do pregão de ontem, a empresa informou que a melhor estimativa para os créditos a 

recuperar do PIS/Cofins informados na semana passada é de R$ 16,9 bilhões. 

Este valor será reconhecido nas demonstrações contábeis do 2T20, que serão divulgadas hoje, 

após pregão.  Este reconhecimento será muito positivo para o resultado do trimestre. 

No dia 21 de julho, a Petrobras havia informado que em decisão definitiva, o Tribunal Regional 

Federal da 2ª região concedeu à empresa o direito de recuperar valores do PIS e da Cofins 

pagos a maior em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo a partir de outubro de 2001.  

Naquela data, a Petrobras ainda estava apurando os valores a recuperar. 

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

em 12%).  Em 2020, esta ação caiu 23,2% e o Ibovespa apresentou uma desvalorização no 

período de 8,7%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 23,17) estava 25,8% abaixo da 

máxima alcançada neste ano e 113,6% acima da mínima. 
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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
-5.829

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 27/07/20
Ofertas Públicas Fluxo mercado secundário Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 27/7/20 Mês Ano

S aldo (896,5) (5.829,2) (70.185,0)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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Compra 196.767 276.209

Venda 134.886 340.290

Líquido 61.881 -64.081
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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  
 

 


