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Bolsa 

O Ibovespa encerrou o penúltimo pregão de julho com queda de 0,56% aos 

105.009 pontos, com giro financeiro de R$ 29,4 bilhões (R$ 27,0 bilhões à 

vista). Considerando a variedade de notícias negativas, a B3 até que se 

defendeu bem. Destaque para a queda acentuada de 10% no PIB da 

Alemanha e 32,9% nos EUA, no 2T20 no A/A. Ações de peso no Ibovespa 

como: Vale, Bradesco, Petrobrás, siderúrgicas e outros bancos, ajudaram 

para a queda da B3. A despeito da resistência para a flexibilização e 

retomada das economias, os casos de contaminação e óbitos seguem 

crescendo ao mesmo tempo em que os testes para as vacinas em 

desenvolvimento seguem avançando. Nos EUA, as decisões para liberação 

de recursos de resgate da economia seguem acontecendo, numa corrida 

sem precedentes.  Hoje o PIB do 2T20 da zona do euro mostra queda de 

12,1% no T/T e 15,0% no A/A., e a estimativa de IPC na região no A/A, sobe 

de 0,2% para 0,4%. Nos EUA saem dados de gastos pessoais, o PMI de 

Chicago e expectativas da Universidade de Chicago e no Brasil teremos a 

pesquisa econômica da Bloomberg, no final da manhã. O último dia de julho 

vem com agenda carregada e investidores montando suas estratégias para 

agosto, em meio a um grau considerável de incertezas. Em Brasília, 

expectativa quanto à pauta colocada na mesa. Algumas propostas do 

governo podem ser barradas, conforme avisou o presidente da Câmara 

Rodrigo Maia. Nesta manhã, as bolsas operam em alta na Europa e 

mostram queda no fechamento na Ásia. 

Câmbio 

A moeda americana encerrará o mês de julho pressionando menos o real. 

Ontem houve um recuo de 0,32% passando de R$ 5,1715 para R$ 5,1552. 

Juros  

Os juros futuros encerraram o dia com queda firme e de forma entre os 

grandes principais vencimentos. O quadro de apostas para a decisão do 

Copom na semana que vem segue mostrando cerca de 80% de chance de 

corte de 0,25 ponto porcentual na Selic. A taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/22 caiu de 2,742% para 2,63% e a do DI para 

jan/27, de 6,293% para 6,11%. 

 

 

 

 

 

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

 28/7/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (748,6) (83.082,3)

Ofertas Públicas 12.148,7
Saldo (70.933,6)

Capa boletim

50

70

90

110

130

Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 105.009 (0,56) 10,5 (9,2)

Ibovespa Fut. 105.850 0,43 11,4 (8,6)

Nasdaq 10.588 0,43 5,3 18,0

DJIA 26.314 (0,85) 1,9 (7,8)

S&P 500 3.246 (0,38) 4,7 0,5

MSCI 2.304 (0,68) 4,6 (2,3)

Tóquio 22.339 (0,26) 0,2 (5,6)

Xangai 3.287 (0,23) 10,1 7,8

Frankfurt 12.380 (3,45) 0,6 (6,6)

Londres 5.990 (2,31) (2,9) (20,6)

Mexico 37.137 (1,55) (1,5) (14,7)

India 37.736 (0,88) 8,1 (8,5)

Rússia 1.232 (2,66) 1,6 (20,4)

Dólar - vista R$ 5,16 (0,30) (5,7) 28,1

Dólar/Euro $1,18 0,47 5,5 5,7

Euro R$ 6,11 0,19 (0,6) 35,3

Ouro $1.956,64 (0,72) 9,9 29,0

* Dia anterior, exceto Ásia
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Petrobras (PETR4) - Prejuízo no 2T20 mesmo com elevados ganhos não 
recorrentes 

Após o pregão de ontem, a empresa divulgou seus resultados do 2T20 apresentando forte 

redução de vendas, da receita e das margens, o que levou ao prejuízo.  Isso ocorreu mesmo com 

os expressivos ganhos dados pela contabilização créditos fiscais (R$ 16,4 bilhões).  O resultado 

operacional refletiu a forte redução da demanda e dos preços ocorrida no 2T20. 

No 2T20, a Petrobras sofreu um prejuízo de R$ 12,3 bilhões (R$ 0,21 por ação), valor 94,4% 

menor que o resultado negativo do trimestre anterior e revertendo os ganhos de R$ 18,9 

bilhões auferidos no 2T19. 

 

A forte retração na demanda por combustíveis, com as medidas de afastamento social para 

combater a pandemia no 2T20, levou a uma expressiva redução nas vendas de derivados no 

mercado interno, que foram compensadas pela elevação das exportações.  O volume total 

vendido no Brasil caiu 15,4% em relação ao 2T19 pela razão já destacada. Porém, a Petrobras 

conseguiu mais que compensar isso com a elevação de 61,7% no volume exportado. 

Entre os derivados, é importante notar que as vendas de diesel no 2T20 já até cresceram em 

relação ao primeiro trimestre.  Outro comportamento interessante foi da nafta, cujas vendas 

aumentaram 51,8% na comparação com o 2T19, devido ao aumento das compras da Braskem. 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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As exportações cresceram forte no 2T20, compensando as perdas no mercado interno.  

Comparado ao 2T19, o volume exportado de petróleo aumentou 65,4% e dos derivados teve 

elevação de 44,2%.  Com a menor demanda interna, a importação total de petróleo e derivados 

caiu 64,3%, permitindo o forte incremento (279,3%) no saldo da “balança comercial” da 

Petrobras. 

Além da redução nas vendas, os resultados da Petrobras também foram negativamente 

impactados no 2T20 pela forte redução das cotações do petróleo (57,6%) em relação ao 2T19, 

que levaram à diminuição dos preços médios dos derivados praticados no mercado interno 

(35,8%).  A queda nos preços no Brasil não foi maior pela desvalorização do real médio entre os 

dois períodos (37,5%). 

A queda dos custos foi importante para o resultado do 2T20.  O custo de extração (lifting cost) 

com participações governamentais e afretamentos em dólares caiu 27,1%, comparado ao 1T20 

e 54,4% em relação ao 2T19.  Esta redução ocorreu por conta da maior participação do 

petróleo proveniente do pré-sal, que tem custo menor de extração, e da desvalorização do real.  

No pré-sal, o lifting cost sem participações governamentais foi de US$ 4,17 por barril, valor 

7,7% menor que no mesmo trimestre do ano passado (-25,0%) no trimestre. 

No 2T20, o custo de refino foi de R$ 9,68 por barril, valor 1,9% menor que no trimestre 

anterior e 4,5% acima do 2T19.  Esta queda de custos foi resultado da diminuição dos preços do 

petróleo e de ganhos de estoque. 

Foi muito importante no trimestre, a contabilização de créditos tributários com a exclusão do 

ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que gerou um efeito líquido de R$ 7,2 bilhões 

incluídos em Outras Receitas/Despesas Operacionais.  Outra parcela destes créditos foi 

contabilizada como resultado financeiro. 

A queda das vendas e nas margens da operação, mesmo com os ganhos tributários, levaram o 

EBITDA do 2T20 (R$ 25 bilhões) a ficar 23,5% abaixo do mesmo trimestre de 2019.  O EBITDA 

recorrente do trimestre foi R$ 17,7 bilhões, 47,0% menor que no 2T19. 

O resultado financeiro negativo no 2T20 (R$ 12,3 bilhões), altamente impactado pela oscilação 

da taxa de câmbio, foi melhor que no trimestre passado, mas 43,5% acima do 2T19.  No 2T20, a 

atualização monetária do PIS/COFINS, com a exclusão do ICMS da base de cálculo (R$ 9.250 

milhões), permitiu uma redução dos custos financeiros. 

Ao final do 1T20, a dívida líquida em reais da Petrobras (incluindo arrendamentos) era de R$ 

390 bilhões, 2,6% maior que no trimestre anterior e 21,6% acima do 2T19.  Este aumento pode 

ser explicado pela desvalorização do real na dívida denominada em moeda estrangeira.  A 

relação dívida líquida/EBITDA no 2T20 era de 3,2x, vindo de 2,7x no trimestre anterior e 1,5x 

no 2T19. 

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

em 14%).  Em 2020, esta ação caiu 24,4%, bem mais que o Ibovespa, cuja queda foi de 9,2%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 22,82) estava 27,0% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 110,3% acima da mínima. 
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Fleury (FLRY3) – Resultado líquido passa de lucro de R$ 72,6 milhões no 2T19 
para prejuízo de R$ 73,3 milhões no 2T20. No 1S20, o prejuízo foi de R$ 14,5 
milhões. 

A reversão no resultado foi formada a partir da queda de 37,6% na receita liquida, que passou 

de R$ 787,6 milhões no 2T19 para R$ 492,2 milhões no 2T20. A margem bruta caiu 

drasticamente de 30% no 2T19 para apenas 0,6% no 2T20. A companhia explica que os custos 

e despesas operacionais sofreram com a redução da demanda, principalmente nos meses de 

abril e maio, devido às medidas de restrição para aumentar o isolamento social. Houve forte 

impacto na eficiência dos custos e despesas fixas.  

A Fleury menciona ainda que em março/20 iniciou um Plano de Contingências para a redução 

dos Custos e Despesas Operacionais fixos, afirmado ter tido êxito com a redução de R$ 102,4 

milhões entre abril e junho, mitigando parte dos efeitos relacionados com a queda de volume 

das operações. No entanto, o lucro bruto do 2T20 foi de apenas R$ 2,6 milhões, apresentando 

redução de 98,8% no período comparativo, o pior desempenho após a listagem na B3. 

O EBITDA alcançou R$ 19,6 milhões, com diminuição de 91,5% em comparação com 2T19 

ajustado por efeitos não recorrentes. O EBITDA ex-IFRS 16, que inclui em seu cálculo os custo 

e despesas com aluguéis, ficou negativo em R$ 20,9 milhões.  

Endividamento - A dívida bruta apresentou 78,9% de crescimento, resultado das captações 

realizadas no período, R$ 500 milhões em dezembro de 2019, R$ 150 milhões em março de 

2020 e R$ 400 milhões em abril, com consequente impacto no caixa e equivalentes que 

aumentou sua posição em 283,8%. A dívida líquida cresceu 6,5%, e a relação com o EBITDA 

LTM correspondeu 1,4x. As captações visam as necessidades que possam surgir.  

Investimentos - No 2T20, os investimentos apresentaram redução de 3,7%, atingindo R$ 40,1 

milhões. Os investimentos na linha de Novas Unidades, Expansão de Oferta em Unidades 

Existentes e Áreas Técnicas apresentaram redução de 29,0%, não havendo investimento em 

novas unidades. A linha de TI/Digital retraiu 18,0%, exclusivamente com reduções 

relacionadas a investimentos em TI sem comprometimento da operação. Os investimentos em 

Digital apresentaram crescimento de 53,5%. 

Fluxo de Caixa -  No 2T20, o Fluxo de Caixa Operacional registrou R$ 65,5 milhões, diminuição 

de 60,0%. A diminuição observada é explicada pela redução de 90,7% do EBITDA e mitigada 

parcialmente pela melhora no capital de giro.  

Plano de Expansão Orgânico e Aquisições - Em outubro de 2016 a Companhia divulgou a 

orientação de abertura de 73 a 90 novas unidades de atendimento até 2021, que compõem o 

plano de expansão orgânico.  

Até o 2T20 foram inauguradas 54 unidades, correspondentes a 74% do ponto inferior da 

projeção.  

Além das 54 unidades inauguradas no plano de expansão orgânico, a Companhia também 

realizou seis aquisições de marcas de medicina diagnóstica nos últimos anos, adicionando mais 
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72 novas unidades ao portfólio de marcas, sendo 36 unidades em regiões onde já possuía 

operação e 36 unidades em novas regiões.  

Observação: Emitimos relatório em junho com recomendação de COMPRA com preço justo de 

R$ 29,00 para a ação com cotada a R$ 24,91 na data. Ontem, a FLRY3 encerrou cotada a R$ 

25,63 com queda de 14,0% no ano. Estaremos revisando os números com base nestes 

resultados e no discurso da companhia em sua teleconferência. Os resultados deste período 

ficaram muito aquém das expectativas, mas a empresa tem um mercado e uma presença 

marcante no setor. 

ENGIE Brasil Energia (EGIE3) – Lucro líquido de R$ 766 no 2T20 e R$ 1,3 bilhão 
no 1S20 

A ENGIE Brasil Energia (EBE) publicou ontem (30/julho) seus resultados referentes ao 2T20, 

com um lucro líquido de R$ 765,8 milhões, que representou forte alta de 98% ante o lucro 

líquido de R$ 385,4 milhões em igual trimestre do ano passado, explicado (i) pelo aumento da 

capacidade instalada; (ii) do preço médio líquido de venda; (iii) pela maior quantidade de 

energia vendida; (iv) equivalência patrimonial da TAG; e (v) por efeitos não recorrentes 

relacionados ao ganho de ações judiciais e indenizações por atrasos na conclusão de obras. No 

acumulado do 1S20 o lucro líquido alcançou R$ 1,3 bilhão e crescimento de 34% em relação ao 

1S19. 

Com base nesse resultado o Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 677,7 

milhões sob a forma de dividendos intercalares, equivalente a R$ 0,8305737385/ação e a 55% 

do lucro líquido distribuível apurado no primeiro semestre de 2020. As ações ficarão ex-

dividendos a partir de 10 de agosto de 2020 e serão pagos em data a ser definida 

posteriormente pela Diretoria-Executiva. O retorno estimado é de 1,86%. 

Cotada a R$ 44,67/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 36,4 bilhões, a ação EGIE3 

registra queda de 12,1% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de 

R$ 50,00/ação, que traz um potencial de alta de 11,9%. 

Fig.1 – Indicadores Financeiros e Operacionais (consolidado) 
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Destaques 

A EBE registrou uma receita operacional líquida de R$ 2,7 bilhões no 2T20, com crescimento 

de 23,4% em relação ao 2T19, acumulando no 1S20 uma receita líquida de R$ 5,3 bilhões 

(+17%), positivamente sensibilizados pelo aumento da capacidade instalada, por incremento 

do preço médio líquido de venda e pela maior quantidade de energia vendida. 

O EBITDA registrado no 2T20 alcançou R$ 1,4 bilhão, aumento de 36% ante o 2T19, com 

crescimento de 5,0pp na margem EBITDA nesta base de comparação para 53,3%. No semestre 

o EBITDA cresceu 22% para R$ 2,8 bilhões (+2,1pp na margem) para 52,3%. 

No 2T20, a EBE e sua controlada em conjunto TAG, reconheceram eventos não recorrentes 

relacionados à recuperação de tributos, nos montantes de R$ 79,9 milhões e R$ 72,0 milhões 

(participação da companhia), respectivamente. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o 

EBITDA seria de R$ 1,3 bilhão no 2T20 ante R$ 1,05 bilhão no 2T19. A margem EBITDA no 

2T20 seria de 49,1% e de 48,3% no 2T19. 

 O preço médio dos contratos de venda de energia, líquido dos tributos sobre a receita e das 

operações de trading, foi de R$ 195,79/MWh no 2T20, valor 3,1% superior ao registrado no 

2T19. 

A quantidade de energia vendida no 2T20, sem considerar as operações de trading, foi de 

8.895 GWh (4.073 MW médios), volume 1,2% superior ao comercializado no 2T19, explicado 

principalmente pela entrada em operação comercial da Pampa Sul que vendeu 293 MW 

médios no trimestre, e por novas contratações em comercializadoras. 

A companhia destaca que “realizou vendas consistentes de energia para entrega no período de 

2021 a 2025, mantendo o patamar do preço líquido médio de venda em R$ 190,0/MWh. 

Volumes de capacidade comercial descontratada caíram em torno de 100 MW médios em 

2021 e 2022, e acima de 150 MW médios de 2023 a 2025”. 

Ao final de junho de 2020 a dívida líquida da companhia somava R$ 10,8 bilhões (1,9x o 

EBITDA), abaixo de R$ 11,1 bilhões (2,1x o EBITDA) do trimestre anterior. Nesta base de 

comparação o caixa elevou-se de R$ 4,2 bilhões para R$ 4,8 bilhões. 

Como eventos subsequentes, em julho ocorreu o lançamento do E-conomiza, um novo produto 

que visa ajudar empresas a migrarem para o Mercado Livre de energia. Em 20 de julho, foi 

anunciada a aquisição de participação acionária adicional de 3,25% na Transportadora 

Associada de Gás (TAG), do total de 10% que a Petrobras ainda detinha, pelo valor de R$ 327,2 

milhões. 

 

Cteep – Transmissão Paulista (TRPL4) – Resultado do 2T20 acima do 
esperado 

A Cteep registrou no 2T20 um lucro líquido ajustado de R$ 412 milhões, com crescimento de 

74% em relação aos R$ 236 milhões de igual trimestre do ano anterior, acumulando um lucro 
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líquido ajustado de R$ 720 milhões (+54%) no 1S20, explicado pela estabilidade de receita e 

principalmente a melhora do resultado operacional.  

Cotada a R$ 21,76/ação (valor de mercado de R$ 14,3 bilhões) a ação TRPL4 registra queda de 

1,8% este ano. O preço justo de mercado de R$ 23,00/ação traz um potencial de alta de 5,7%. 

 

Destaques 

No 2T20, a receita operacional bruta consolidada somou R$ 1,7 bilhão, acumulando no 1S20 

uma receita bruta de R$ 2,6 bilhões. Este forte crescimento pode ser explicado principalmente 

(i) pela Parcela de Ajuste (PA) referente à aplicação da Revisão Tarifária Periódica (RTP) do 

contrato renovado (059); e (ii) da remuneração do componente financeiro da RBSE pelo custo 

do capital próprio (“Ke”), no valor de R$ 894 milhões, que será recebida até junho de 2023. 

A receita operacional bruta sem esse componente teria totalizado R$ 806 milhões no 2T20, 

estável em relação ao 2T19 e com crescimento de 2,7% no 1S20 para R$ 1,7 bilhão. 

O EBITDA ajustado totalizou R$ 687,3 milhões no 2T20, com aumento de 14,7% ante o 2T19, 

alcançando R$ 1,4 bilhão no 1S20, o EBITDA Ajustado, com crescimento de 12,1% comparado 

ao 1S19, explicado principalmente, pelos menores custos e despesas operacionais. 

A parcela de ajuste (RTP e RBSE) foi provisionada no 2T20, mas será recebida nos próximos 3 

anos, de julho de 2020 a junho de 2023.  

Ao final do 2T20 a dívida líquida da companhia era de R$ 2,6 bilhões, equivalente a 1,0x o 

EBITDA ajustado, e se compara a R$ 2,5 bilhões de dezembro de 2019. 

O custo médio da dívida consolidada era de 5,1% em jun/20 abaixo de 7,4% em dez/19 em 

função da queda do IPCA entre os períodos. O IPCA é o principal indexador de endividamento 

da companhia e o principal indexador da receita. O prazo médio da dívida consolidada em 30 de 

junho de 2020 era de 3,1 anos. 
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Os investimentos consolidados da companhia somaram R$ 283 milhões no 2T20 e de R$ 561 

milhões no 1S20. 

 

Copasa (CSMG3) – Lucro líquido de R$ 146 milhões no 2T20 com alta de 23% 
ante o 2T19 

A Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais (Copasa) registrou no 2T20 um lucro 

líquido de R$ 146 milhões, correspondente a um crescimento de 23% em relação a igual 

trimestre do ano anterior, explicado pelo crescimento de 9% da receita, redução de 66% da 

linha de outras despesas operacionais líquidas, que compensaram o aumento de 14% dos 

custos e despesas no período.  

 

Nesse contexto o EBITDA cresceu em linha com a receita e somou R$ 379 milhões, com 

margem EBITDA de 31,0% (estável em relação ao 2T19). Destaque também pela melhora do 

resultado financeiro entre os trimestres comparáveis. 

Ressalte-se a queda da dívida líquida terminando o trimestre em R$ 2,4 bilhões e alavancagem 

de 1,3x o EBITDA. Seguimos com recomendação de COMPRA para CSMG3 com Preço Justo 

de R$ 61,00/ação. 

 

Cosan S.A. (CSAN3) – IPO da controlada Compass 

A companhia comunicou ontem (30/julho) que sua controlada Compass Gás e Energia 

(“Compass”) pretende apresentar, nos próximos dias, pedido de registro da oferta pública de 

distribuição primária de ações, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, 

incluindo esforços de colocação das ações no exterior. 
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Serão oportunamente fixados pelo Conselho de Administração da Compass: (a) o volume da 

Oferta; e (b) o preço de subscrição de suas ações, conforme venha a ser acordado na data de 

precificação da Oferta, após a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções 

de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no exterior. A 

Oferta está sujeita à concessão dos registros pela CVM e às condições de mercado.  

A Cosan já havia sinalizado que estava preparando suas principais subsidiárias operacionais e 

companhias co-controladas para a eventual realização de ofertas públicas iniciais de ações. Ao 

mesmo tempo reconhece que a viabilidade e o momento das potenciais ofertas de cada 

companhia são diferentes e a efetiva listagem dependerá de condições que poderão não se 

concretizar. Não está em estudo nenhuma oferta secundária, assim como não estão previstos a 

realização de novos negócios. 

A Compass Gás e Energia foi criada para oferecer soluções de gás e energia. Atua em quatro 

pilares: Infraestrutura, Distribuição, Geração e Comercialização.  

As ações da Cosan (CSAN3) responderam positivamente ontem com alta de 6,59% para R$ 

88,10/ação (valor de mercado de R$ 34,7 bilhões) e registram alta de 29,3% este ano. 

Omega Geração (OMGE3) – Conselho aprova Oferta primária de R$ 500 
milhões 

O Conselho de Administração da Omega Geração autorizou a realização de emissão primária 

de aproximadamente R$ 500 milhões, a fim de suportar a continuidade da agenda de 

crescimento e criação de valor da companhia. 

Esse montante somado ao caixa de R$ 885,5 milhões expandirá a liquidez da companhia 

garantindo os recursos necessários para a consecução das aquisições anunciadas e potenciais 

novas ações de ativos operacionais ao longo dos próximos meses. 

Estão previstas a compra de 78% na SPE Santa Vitória do Palmar, por R$ 434,4 milhões e 

outras cinco SPEs da Eletrobras. 

Cotada a R$ 35,95/ação (valor de mercado de R$ 6,1 bilhões) a ação OMGE3 registra queda de 

1,5% este ano e alta de 25,3% em doze meses. 

Even (EVEN3) – No 2T20, lucro líquido de R$ 26,8 milhões, aumento de 21,6% 
sobre o 2T19 e redução de 12,4% no comparativo semestral 

Os números do 2T20 mostraram queda em relação ao 1º trimestre deste ano, o que é esperado 

para uma grande maioria de empresas da B3.  

No comparativo com o 2T19, os principais destaques foram:  

Os números do 2T20 mostraram queda em relação ao 1º trimestre deste ano, o que é esperado 

para uma grande maioria de empresas da B3. No comparativo com o 2T19, os principais 

destaques foram:  
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• Redução de 36,7% na receita liquida de R$ 591,6 milhões para R$ 374,4 milhões. No 

acumulado de 6 meses a receita cresceu de R$ 483,8 milhões para R$ 781,3 milhões (+61,5%). 

A empresa registrou redução na margem bruta ajustada, ficando em 27,5% no 2T20 e 32,8% no 

1S20. 

• O EBITDA teve redução nos dois períodos comparativos fechando o 1S20 em R$ 177,5 

milhões (-36,0%). 

• Destaque para a redução na dívida liquida de R$ 645,2 milhões no 1S19 para R$ 304,3 

milhões no 1S20 (-53,0%).  

• A Even lançou 5 empreendimentos no 1S20, mesmo número do 1S19, mas com queda de 

62% no VGV lançado, com maior número de unidades, mas com preço médio reduzido de R$ 

19,2 mil para R$ 11,4 mil por metro quadrado.  

• As vendas contratadas no 1S20 caíram 44% somando R$ 556,8 milhões a parte da Even. 

• O número de entregas também mostrou bom crescimento (45,0%), totalizando R$ 554,3 

milhões.  

• A Companhia encerrou o 2/T20 com R$ 1,8 bilhão de VGV em estoque, uma redução de 

5% em relação ao 2T19. Importante destacar que 83% do estoque está localizado em SP e RS, 

praças que apresentam boas condições de liquidez. 

• O banco de terrenos aumentou em 2%, somando R$ 6,77 bilhões a parte da Even. 

Ainda sobre a EVEN, sua controlada Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário 

pediu registro da oferta pública de distribuição de ações ordinárias, além pedido de adesão ao 

segmento Novo Mercado da B3. 

Oferta está sujeita à concessão dos registros pela CVM e às condições de mercado. O  

Conselho de administração da Melnick Even ainda irá definir a quantidade de ações a serem 

emitidas e o preço de venda das ações, após procedimento de bookbuilding. 

Ontem a ação EVEN3 encerrou cotada a R$ 14,84 com queda de 2,4% no ano.  O valor de 

mercado está em R$ 3,1 bilhões.  

 

Usiminas (USIM5) - Resultados e teleconferência do 2T20 

A empresa divulgou na manhã de ontem seus resultados do 2T20, com números operacionais 

muito fracos, em consequência da forte retração do mercado de aço no Brasil devido à 

pandemia de Covid-19.  Além das perdas operacionais, a empresa teve também despesas não 

recorrentes, que pioraram o resultado. 

No 2T20, a Usiminas sofreu um prejuízo de R$ 467 milhões (R$ 0,37 por ação), valor 2% maior 

que as perdas do 1T20 e revertendo um lucro de R$ 131 milhões no 2T19. 
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Para discutir estes números, a Usiminas realizou uma teleconferência, quando a diretoria 

insistiu na melhoria do mercado no segundo semestre.  Para se aproveitar desta recuperação, a 

empresa vai voltar à operação equipamentos de suas duas usinas.  Outros assuntos 

importantes discutidos na reunião foram os seguintes: 

• Retomada nas operações: A Usiminas informou que vai reativar equipamentos parados no 

início da pandemia, como a Aciaria 1 da Usina de Ipatinga na primeira quinzena de agosto e a 

Usina de Cubatão (segunda quinzena).  A volta à operação não demandará investimentos 

adicionais e vai permitir a redução das despesas com ociosidade e o custo de produção; 

• Investimentos: A empresa elevou a expectativa de investimentos neste ano de R$ 600 

milhões para R$ 800 milhões; 

• As vendas de minério de ferro, que caíram 14,1% em relação ao 1T20, foram 

negativamente impactadas por uma parada para manutenção e troca de equipamentos durante 

o 2T20; 

• A dívida líquida no 2T20 (R$ 3,7 bilhões) cresceu 4,5% no trimestre por conta da 

desvalorização do real.  Porém, em doze meses houve uma redução de 11,9% no 

endividamento líquido, devido a melhor geração de caixa; 

• Preços do aço: Assim como a CSN, a diretoria da Usiminas vê um prêmio negativo dos 

preços do aço de 10% no momento.  Com isso, fica mais provável que a Usiminas vai seguir o 

aumento de 10% para setembro, já anunciado pela CSN; 

• Não recorrentes: O resultado do trimestre foi negativamente impactado pelo 

reconhecimento de despesas no valor de R$ 81 milhões, referentes às provisões para custos 

com a Covid-19 (R$ 51 milhões), para devedores duvidosos (R$ 19 milhões e para 

reestruturação da Usiminas Mecânica (R$ 19 milhões); 

• As despesas com ociosidade no 2T20 (R$ 84 milhões), foram elevadas pelas paralisações 

adicionais de equipamentos no trimestre e também impactaram negativamente o resultado do 

período; 
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• Recebimento da Eletrobras: Em julho, a Eletrobras depositou R$ 312 milhões para a 

Usiminas, referente a valor incontroverso de disputas judiciais acerca dos empréstimos 

compulsórios. 

Em 2020, USIM5 caiu 12,9%, mais que o Ibovespa, cuja queda foi de 9,2%.  A cotação de desta 

ação no último pregão (R$ 8,21) estava 28,1% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 119,2% 

acima da mínima. 

 

Ecorodovias (ECO3) - Rearranjo societário e capitalização 

Nesta manhã, a empresa informou que seus controladores (Primav Construções e Comércio 

S/A e Igli S.p.A) vão realizar um rearranjo societário, simplificando a estrutura e controle 

aumentando a participação do grupo italiano. 

A reorganização do controle da Ecorodovias será implementada para facilitar uma captação, 

estimada em R$ 1,8 bilhão, através da emissão de ações, na qual a Igli já se comprometeu a 

investir até R$ 1,2 bilhão.  O valor total da pretendida captação é equivalente a 24% do valor 

de mercado da Ecorodovias ao final do pregão de ontem. 

Esta é uma boa notícia para a Ecorodovias, que no momento tem um endividamento elevado, 

dificultando a aquisição de novas concessões. 

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. 

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

indicando um potencial de alta em 17%.  Nos últimos doze meses esta ação subiu 15,8% e o 

Ibovespa teve uma valorização de 2,0%.  A cotação de ECOR3 no último pregão (R$ 13,58) 

estava 29,3% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 69,5% acima da mínima. 

 

Magazine Luiza (MGLU3) – Aquisição da Hubsales, plataforma que indústrias 
vendem direto para consumidores 

O Magazine Luiza anunciou ontem a conclusão da compra da Hubsales, plataforma por meio da 

qual fabricantes de diferentes segmentos com pouca ou nenhuma familiaridade com o digital 

oferecem seus produtos diretamente aos consumidores por meio de plataformas de 

marketplace, segmento conhecido como Factory to Consumers (“F2C”).  

Esse modelo, já consolidado em países asiáticos, elimina intermediários, aumentando a margem 

da indústria e reduzindo os custos de distribuição.  
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A Hubsales auxilia o seller (vendedor) -- nesse caso uma indústria -- a fazer desde o cadastro e 

upload do catálogo nas plataformas, até a gestão de pedidos e marketing, até pós venda, 

garantindo qualidade das informações prestadas e acompanhamento do nível de serviço. Com 

essa expertise, o sortimento oferecido pelas indústrias ganha relevância nas plataformas e elas 

têm a oportunidade de escalar de forma significativa seus negócios por meio do e-commerce.  

A Hubsales é especializada nos setores calçadista e de confecções, com foco na região de 

Franca (SP), movimentando mais de 100 milhões de reais e mais de 700 mil pedidos anuais. O 

valor da compra não foi divulgado.  

Com a aquisição, o Magalu entra com relevância no segmento Factory to Consumers (F2C) e, 

com a expansão da Hubsales, poderá integrar produtores de diversos outros pólos industriais 

espalhados pelo Brasil, contribuindo para a expansão do sortimento do Magalu. 

Adicionalmente, o Magalu poderá ampliar os serviços prestados pela Hubsales às indústrias 

(sellers) oferecendo novas possibilidades de logística, pagamentos e tecnologia, dentro do pilar 

estratégico Magalu ao seu Serviço.  

A aquisição da Hubsales acelera a entrada de novas indústrias na plataforma marketplace do 

Magalu, o que representa mais um passo na estratégia da Companhia de digitalização do varejo 

brasileiro.  

A ação MGLU3 fechou cotada a R$ 83,29 com alta de 74,74% em 2020. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 28/7/20 Mês Ano

S aldo (748,6) (6.577,8) (70.933,6)

Fonte: B3 e Planner Corretora  

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais

 

FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 197.122 283.528

Venda 142.300 338.527

Líquido 54.822 -54.999

Contratos  em Aberto - Iboves pa Futuro



 

Página | 15  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
31 de julho de 2020 

 

 

 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@planner.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@planner.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@planner.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

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. 
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