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Bolsa 

O Ibovespa chegou a pesar no meio do dia, mas mostrou recuperação com 

destaque para Petrobras e bancos e fechou com alta de 0,65% aos 103.722 

pontos, com giro financeiro de R$ 25,0 bilhões (R$ 22,5 bilhões no à vista), 

abaixo da média dos últimos pregões. Com a valorização dos três últimos 

meses, preços esticados e incertezas de curto prazo, os investidores estão 

mais cautelosos. Hoje a agenda econômica mostra o IPC-Fipe semanal com 

alta de 0,28% a ata do Copom. Indicadores dos EUA completam a agenda 

de hoje, sem dados relevantes. As bolsas internacionais mostram alta 

generalizada hoje na zona do euro e no fechamento da Ásia, depois que o 

presidente Donald Trump disse que está considerando um corte de 

impostos sobre ganhos de capital. Outro ponto importante é que os 

Democratas sinalizaram que podem discutir outras medidas de estímulo à 

economia americana. O ouro caiu pelo terceiro dia. O petróleo opera em 

alta nesta manhã, o que somado ao bom humor das bolsas internacionais 

pode dar um fôlego ao Ibovespa hoje. 

Câmbio 

A moeda americana subiu mais uma vez, de R$ 5,4383 para R$ 5,4808 
(0,78%). O cenário de incertezas de curto prazo voltou a puxar o dólar para 
cima.  
 

Juros  

Ontem, os juros futuros também subiram, embora com liquidez reduzida. A 

taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 passou de 

2,652% para 2,69% e na ponta mais longa, O DI para jan/27 encerrou com 

taxa de 6,44%, de 6,353%. 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Ibovespa Dow Jones

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 6/8/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (5,3) (81.711,4)

Ofertas Públicas e Follow on 12.148,7
Saldo (69.562,7)

Capa boletim

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 103.445 0,65 0,5 (10,6)

Ibovespa Fut. 103.090 0,36 (2,6) (11,0)

Nasdaq 10.968 (0,39) 2,1 22,2

DJIA 27.791 1,30 5,2 (2,6)

S&P 500 3.360 0,27 2,7 4,0

MSCI 2.361 0,21 2,4 0,1

Tóquio 22.750 #VALOR! 4,8 (3,8)

Xangai 3.340 (1,15) 0,9 9,5

Frankfurt 12.688 0,10 3,0 (4,2)

Londres 6.051 0,31 2,6 (19,8)

Mexico 38.290 0,75 3,4 (12,1)

India 38.182 0,37 1,5 (7,4)

Rússia 1.268 (0,27) 2,7 (18,1)

Dólar - vista R$ 5,48 0,78 4,9 36,2

Dólar/Euro $1,17 (0,42) (0,3) 4,7

Euro R$ 6,43 0,36 4,6 42,6

Ouro $2.027,34 (0,40) 2,6 33,6

* Dia anterior, exceto Ásia
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Itaúsa S.A. (ITSA4) – Lucro Líquido recorrente de R$ 1,4 bilhão no 2T20 

A Itaúsa registrou no 2T20 um Lucro Líquido de R$ 598 milhões, redução de 75% em relação 

ao mesmo período no ano anterior, impactado principalmente por efeitos não recorrentes e 

menor resultado do Itaú Unibanco. Em base recorrente o lucro líquido foi de R$ 1,4 bilhão, com 

queda de 41% em relação ao 2T19, explicado pela redução do resultado de equivalência 

patrimonial das companhias investidas, por conta de cenário de pandemia.  

O resultado recorrente do Itaú Unibanco, por exemplo, reduziu 42% no período, reflexo de 

maior despesa com PDD relacionadas à piora do cenário macroeconômico.  

No acumulando no 1S20 um lucro líquido recorrente da Itaúsa alcançou R$ 2,5 bilhões, com 

queda de 47% em relação a R$ 4,7 bilhões do 1S19. Nesta base de comparação o ROAE 

recorrente caiu de 17,8% para 9,4%. 

De acordo com o comunicado “as empresas investidas, com o objetivo de mitigar os efeitos 

econômicos negativos da pandemia nas suas operações, têm atuado por meio de avanços nos 

canais digitais, na racionalização dos custos, em otimização de processos e ativos ou pela 

eliminação de complexidades e investimentos em tecnologia e automação de processos”. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para ITSA4 e Preço Justo de R$ 12,70/ação, 

equivalente a um potencial de alta de 22,6% ante a cotação de R$ 10,36/ação (valor de 

mercado de R$ 87,1 bilhões). Este ano a ação registra queda de 23,6%. 

 

Destaques 

Aumento de participação na Alpargatas. Conforme já divulgado, entre os dias 19.03.20 e 

16.04.20 a Itaúsa adquiriu 1.789.900 ações preferenciais da Alpargatas (ALPA4) ao preço 

médio de R$ 22,72/ação, o que resultou no aumento da sua participação no capital total da 

Alpargatas, excetuadas as ações em tesouraria, em 0,3% para 29,19%. 

Redução da remuneração aos acionistas. Com a redução no ritmo das atividades das empresas 

investidas, as condições de mercado, bem como as medidas regulatórias (como a limitação 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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temporária de distribuição de dividendos acima do mínimo estatutário, imposta pelo Banco 

Central do Brasil às instituições financeiras), a expectativa é de que haja redução no fluxo de 

caixa recebido pela Itaúsa.  

• O Conselho de Administração da companhia reunido ontem (10/ago) aprovou o 

pagamento em 26.08.2020, de dividendos no valor de R$ 0,02/ação, tendo como base 

de cálculo a posição acionária final registrada no dia 17.08.2020. O retorno é de 0,2%. 

No 1S20 o total de proventos na forma de dividendos soma R$ 504,6 milhões 84% 

inferior ao 1S19. 

 

São Martinho (SMTO3) – Lucro Líquido de R$ 116 milhões no 1T21 (safra 
2020/21) 

A São Martinho registrou um lucro líquido de R$ 115,7 milhões no 1T21 (ano safra 2020/21) 

com crescimento de 26,5% ante igual trimestre do ano anterior. Nesta base de comparação o 

Lucro Caixa somou R$ 148,0 milhões, 122,5% acima do lucro caixa de R$ 66,5 milhões do 1T20 

(safra 2019/20). 

Ao preço de R$ 23,20/ação (valor de mercado de R$ 8,2 bilhões) a ação SMTO3 registra queda 

de 1,3% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 25,00/ação, 

que traz um potencial de alta de 7,8%. 

 

Destaques 

No primeiro trimestre da safra 20/21, a companhia processou 10,0 milhões de toneladas de 

cana-de açúcar, representando um crescimento de 10,8% em relação ao volume processado no 

mesmo período da safra passada, reflexo do clima mais seco observado ao longo do 1T21. 

Dessa forma, a combinação do aumento da eficiência operacional no período e ATR médio 

superior em 6,9%, refletiram em um incremento de 18,5% no total de ATR produzido. 
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Guidance para a safra 2020/21. O volume de moagem de cana-de-açúcar previsto para a safra 

20/21 está estimado em aproximadamente 23,2 milhões de toneladas, 2,5% superior em 

relação à safra anterior, resultado do aumento de produtividade dos canaviais. Como indicado, 

a companhia vem direcionando o mix de produção para o açúcar, dada a melhor rentabilidade 

do produto em relação ao etanol. 

A Receita Líquida cresceu 35,8% entre os trimestres comparáveis para R$ 1,0 bilhão, 

principalmente por melhor preço médio de comercialização (+16,9%) e do maior volume de 

vendas de açúcar no período (+92,4%). 

O CPV caixa registrado no 1T21 totalizou R$ 444,3 milhões, um aumento de 29,2% em relação 

ao 1T20, refletindo principalmente, o efeito da maior comercialização de ATR no período. 

EBITDA ajustado totalizou R$ 491 milhões no 1T21 (+41,1%), com margem EBITDA ajustada 

de 48,0%. A melhora do indicador refletiu o melhor preço médio de comercialização (+16,9%) e 

o maior volume de vendas de açúcar no período (+92,4%); 

Fluxo de Caixa Operacional totalizou R$ 299 milhões no 1T21, com crescimento de 78,9% em 

relação ao 1T20. 

Em 30 de junho de 2020 as fixações de preço de açúcar para os próximos trimestres da safra 

2020/21 totalizavam o volume de aproximadamente 801 mil tons de açúcar, o que representa 

95% da cana própria, a um preço de R$ 1.315/ton. Para a safra 2021/22, as fixações 

totalizavam 320 mil tons de açúcar a um preço de R$ 1.424/tonelada. 

Os investimentos somaram R$ 223,3 milhões no 1T21 ante R$ 233,2 milhões no 1T20. O capex 

de manutenção foi de R$ 192,4 milhões no 1T21, um aumento de 6,2% comparado ao mesmo 

período da safra anterior, refletindo, principalmente, o aumento sazonal da área de preparo do 

solo e da área tratada devido ao adiantamento da colheita, combinado com o impacto da 

variação cambial no preço de insumos importados utilizados nos tratos culturais. 

Ao final do 1T21 a dívida líquida da companhia era de R$ 2,9 bilhões equivalente a 1,5x o 

EBITDA, e se compara a R$ 2,6 bilhões (1,6x o EBITDA) do 1T20. 

 

Cosan S.A. (CSAN3) – Prejuízo líquido de R$ 174 milhões no 2T20 por conta do 
cenário de pandemia e o reflexo em suas operações 

A Cosan S.A. registrou no 2T20 um prejuízo líquido de R$ 174,4 milhões, que se compara ao 

lucro líquido de R$ 418,3 milhões de igual trimestre de 2019, impactado pela queda do 

resultado operacional no cenário de pandemia e pelo efeito da desvalorização do Real na 

parcela não protegida do bônus perpétuo. Em base ajustada o prejuízo reduz-se a R$ 146 

milhões. 

Ao preço de R$ 86,98/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 34,3 bilhões, a ação 

CSAN3 registra alta de 27,7% este ano.  
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Destaques  

Queda de receita e piora do resultado operacional no consolidado. A Cosan S.A. registrou no 

2T20 uma Receita Líquida de R$ 11,8 bilhões, 33,1% inferior ao 2T19. Nesta base de 

comparação a companhia reportou um EBITDA ajustado proforma de R$ 518 milhões (-57%), 

reflexo dos impactos causados pela pandemia em suas operações.  

A geração de caixa proforma alcançou R$ 1,1 bilhão, devido à maior captação de recursos na 

Comgás e Raízen, parcialmente compensada pelo menor caixa gerado pelas operações. A 

alavancagem proforma subiu para 2,4x, em função de menor geração de caixa e contribuição 

dos resultados operacionais. 

Os investimentos no 2T20 somaram R$ 683 milhões, em linha com o 2T19 (R$ 659 milhões). A 

dívida líquida cresceu 16% em base anual para R$ 15,0 bilhões e a alavancagem subiu de 2,1x 

no 2T10 para 2,4x no 2T20. 

Raízen Combustíveis foi fortemente afetada pela queda dos preços e menor demanda por 

combustíveis no período, principalmente na Argentina. O EBITDA ajustado consolidado foi 

negativo em R$ 213 milhões, representando as operações integradas de Brasil e Argentina.  

Raízen Energia apresentou moagem de 22 milhões de toneladas de cana (+5%) e EBITDA 

ajustado de R$ 329 milhões (-18%), em linha com a estratégia de comercialização para a safra 

2020/21, com menor volume próprio de vendas de açúcar. Esse efeito foi parcialmente 

compensado pelos melhores preços realizados e pelo menor custo unitário (ex-CONSECANA). 

O clima mais seco do período possibilitou um aumento da concentração de sacarose na cana e 

crescimento de 5% na moagem, que totalizou 22 milhões de toneladas. 

Compass Gás e Energia alcançou EBITDA ajustado de R$ 474 milhões (-19%), impactado pela 

menor demanda por gás natural (-27%) no trimestre. Além disso, houve um acréscimo de R$ 51 

milhões em despesas com PDD no trimestre, refletindo a conjuntura atual. No trimestre, o 

impacto do menor volume foi parcialmente compensado por melhor mix de vendas de gás 

natural. 

Moove alcançou um EBITDA de R$ 45 milhões no 2T20, com redução de 43% ante o 2T19, em 

função da retração de 35% no volume vendido de lubrificantes, com queda em todos os países 

de atuação, afetados pelo menor nível de circulação. O mês de abril concentrou o pior 

desempenho do trimestre e, desde então, todos os mercados, progressivamente, registraram 

incrementos de vendas nos meses subsequentes. 
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Vulcabras Azaleia (VULC3) – No 2T20, prejuízo líquido de R$ 75,4 milhões 

A Vulcabras encerrou o 2T20 com prejuízo líquido de R$ 75,4 milhões contra um lucro líquido 

de R$ 30,0 milhões no 2T19. No 1S20, a perda foi de R$ 66,4 milhões. Mesmo com todas as 

medidas adotadas para contenção das despesas, o resultado do 2T20 foi duramente afetado, 

apresentando expressivo prejuízo líquido. A margem líquida na comparação dos semestres foi 

reduzida de 9,0% no 1S19 para menos 19,7% em 2020. 

olume bruto de vendas: No 2T20, foram comercializados 2,8 milhões de pares/peças no, queda 

de 57,9% em relação ao 2T19, e 7,5 milhões de pares/peças no 6M20, decréscimo de 40,0% 

comparado ao 6M19.  

Receita Líquida: No 2T20, a receita somou R$ 98,7 milhões, redução de 69,8% em relação ao 

2T19, e R$ 337,3 milhões no 6M20, queda de 46,2% em comparação ao apresentado no 6M19.  

Lucro Bruto: Somou R$ 26,4 milhões no 2T20 com queda de 76,3% em reação ao 2T19, e R$ 

103,5 milhões no 6M20, redução de 51,5% comparado ao 6M19. 

EBITDA - No 2T20, o EBITDA foi negativo (R$ 55,1 milhões), comparado aos R$ 50,5 milhões 

positivos do 2T19. A margem EBITDA ficou em -55,8 % no 2T20, ante 15,4% do 2T19. No 1S20, 

o EBITDA também ficou negativo em R$ 27,9 milhões.  

Posição financeira - No final do 2T20, a Companhia apresentava posição financeira líquida 

positiva de R$ 48,5 milhões, sendo 121,5% superior à observada no encerramento de 

31/12/2019. A dívida bruta totalizou R$ 278,5 milhões, com crescimento de 546,2% em 

relação ao saldo de 31/12/2019. Também houve o aumento nas disponibilidades de 418,3%. 

Investimentos - No 2T20, foram investidos R$ 13,6 milhões em imobilizado. No 1S20, o valor 

investido em imobilizado totalizou R$ 31,2 milhões. Em ativos intangíveis, o valor investido no 

1º semestre de 2020 totalizou R$ 1,4 milhão. Nos últimos dois anos, a Companhia investiu ao 

redor de R$ 100 milhões adicionais com foco em maquinários, expansão e tecnologia para esse 

tipo de indústria, 

A ação VULC3 encerrou ontem cotada a R$ 5,27 com queda de 42,7% no ano. 

 

 Guararapes (GUAR3) – Prejuízo líquido de R$ 296,2 milhões no 2T20 contra 
um lucro de R$ 54,9 milhões no 2T19. No 1S20 a perda foi de R$ 343,8 milhões. 

Principais destaques: 

Receita liquida - No 2T20, queda de 52,4% na receita liquida de R$ 1,86 bilhão para R$ 885,9 

milhões. No 1S20, redução de 27,9% passando de R$ 3,48 bilhões para R$ 2,51 bilhões.  
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Resultado operacional (EBIT) antes do financeiro – No 2T20, prejuízo de R$ 418,9 milhões, 

contra um lucro de R$ 103,2 milhões no 2T19 e no 1S20 prejuízo de R$ 450,1 milhões ante um 

resultado positivo de R$ 161,1 milhões no 1S19. 

Resultado líquido - Prejuízo de R$ 296,2 milhões no 2T20 e no 1S20 a perda foi de 343,8 

milhões ante um lucro de R$ 84,1 milhões no 1S19.  

Endividamento – A dívida líquida somou R$ 1,61 bilhão no final de junho (3,7 x o EBITDA 12M).  

De uma dívida bruta de R$ 3,98 bilhões, a empresa tem vencimentos de curto prazo no 

montante de R$ 2,81 bilhões e sua posição de caixa é de R$ 2,37 bilhões.  

A ação GUAR3 encerrou ontem cotada a R$ 17,83 com queda de 24,0% no ano.  

 

Petrobras (PETR4) - Dois comunicados importantes 

A empresa divulgou dois comunicados após o último pregão, sendo o primeiro acerca do 

pagamento de R$ 950 milhões para a Petros e o segundo sobre o início do processo de venda 

de um bloco exploratório na região do pré-sal. 

A Petrobras, no primeiro comunicado, informou que realizou o pagamento de R$ 950 milhões 

para a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros).  O pagamento visa o fim do litígio 

arbitral proposto pela Petros, visando obter da Petrobras o ressarcimento por alegados 

prejuízos relacionados ao investimento na Sete Brasil.  Este acordo extinguiu o litígio sem 

reconhecimento de culpa ou responsabilidade por ambas as partes, mas não afeta outras ações 

judiciais referentes ao investimento na Sete Brasil. 

Este pagamento já foi contabilizado no resultado da Petrobras no 2T20. 

É importante lembrar que a Sete Brasil foi criada em 2010, para gerir todo o processo relativo 

às sondas que seriam usadas pela Petrobras para exploração do pré-sal.  A Sete Brasil, em 2011 

e 2012, ganhou duas licitações para a construção de 28 sondas, que seriam afretadas à 

Petrobras.  Em dezembro de 2019, foram aprovados os termos finais do acordo da Petrobras 

com a Sete Brasil, para o cancelamento do contrato de 24 sondas e a manutenção de quatro.  

Além disso, foi acordado que a Petrobras e suas controladas sairiam do quadro de acionistas da 

Sete Brasil e do FIP Sondas, que foi um fundo criado para viabilizar a Sete Brasil e tinha como 

sócios fundos de pensão (Petros, Funcef e Previ).  Finalmente, em fevereiro/2017, a imprensa 

informou que estes fundos de pensão iriam recorrer à Câmara de Arbitragem e Mediação da 

Câmara de Comércio Brasil Canadá, para tentar o ressarcimento de prejuízos nos negócios 

com a Sete Brasil.  Na época, assim como agora, não foram dados maiores detalhes, em função 

do sigilo dos processos. 

No segundo comunicado, a Petrobras informou o início do processo de venda de toda sua 

participação (80%) na concessão do bloco BM-S-51, que está localizado no polígono do pré-sal 

da Bacia de Santos, em lâmina d’água que varia de 350 m a 1.650 m e cerca de 215 quilômetros 

da costa do estado de São Paulo.  Este bloco está no primeiro período exploratório, com o 
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compromisso de perfuração de um poço.  A Petrobras é a operadora, tendo como sócia a 

Repsol Sinopec Brasil (20%). 

Como sempre, o avanço do Programa de desinvestimentos da Petrobras é uma boa notícia.  

Estas vendas têm permitido a redução do endividamento e dos investimentos, com impactos 

positivos no fluxo de caixa da empresa. 

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

em 11%).  Neste ano, esta ação caiu 23,6% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 10,3%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 23,45) estava 24,9% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 116,1% acima da mínima. 

 

Natura&Co (NTCO3) - Aquisição de  plataforma digital brasileira de serviços 
de beleza em domicílio, SINGU 

A Companhia comunicou ontem ter investido na Singu, plataforma digital brasileira de serviços 

de beleza em domicílio.   

 A Singu oferece delivery de serviços de manicure, cabeleireiro e massagem, entre outros.  

O valor investido não foi divulgado, mas o acordo dá o direito à Natura, de adquirir a 

integralidade da Singu, será o de fornecer a milhares de consultoras de beleza Natura a 

oportunidade de gerar mais renda, permitindo que ofereçam, por meio da plataforma, serviços 

como de maquiadora, cabeleireira, manicure, entre outros. 

O grupo Natura&Co, composto por Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, divulga seus 

resultados agora dia 14/08 e apresenta uma valorização de 20% em 2020. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui 

refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se 

necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:  

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização 

do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de 

valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do 

Índice Bovespa, mais o prêmio. 
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