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Bolsa 

Ontem o Ibovespa pesou e fechou com queda de 1,62% aos 100.461 

pontos, com giro financeiro de R$ 33,4 bilhões (R$ 29,4 bilhões no à vista). 

As incertezas sobre novos estímulos à economia, vindas do lado dos 

Estados Unidos e o problema fiscal do lado doméstico, aumentaram as 

preocupações dos investidores. Além disso, a safra de resultados 

corporativos do 2T20 está se encerrando, com um grande número de 

resultados divulgados ontem à noite, o que permite aos investidores uma 

melhor leitura do impacto da pandemia sobre os negócios da dos setores e 

empresas, levando a uma nova rodada de revisão de preços para os papéis. 

Hoje a agenda econômica vem carregada de indicadores com destaque 

para a balança comercial de junho e a previsão do mercado de trabalho e 

PIB do 2T na zona do euro. No Brasil, sai o índice de atividade econômica 

(IBC-Br) e o IGP10. Nos EUA, temos vendas no varejo, produção industrial 

em julho. As bolsas internacionais, pesam nesta sexta-feira, na zona do 

euro e no fechamento da Ásia. 

Câmbio 

A moeda americana recuou de R$ 5,4229 para R$ 5,3692 (-0,95%). 
 

Juros  

Juros – O mercado de juros acompanhou ontem os desdobramentos da 

declaração do presidente Bolsonaro a respeito do teto dos gastos, mas não 

sofreu influência significativa no seu fechamento. A taxa do contrato de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 encerrou em 2,81%, de 2,773% 

no dia anterior e para janeiro de 2027 subiu de 6,713% para 6,85%.’  

 

 

 

 

 

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

 11/8/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (122,3) (82.615,9)

Ofertas Públicas e Follow on 12.148,7
Saldo (70.467,2) 50

70

90

110

130

Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 100.461 (1,62) (2,4) (13,1)

Ibovespa Fut. 100.405 (2,41) (5,1) (13,3)

Nasdaq 11.043 0,27 2,8 23,1

DJIA 27.897 (0,29) 5,6 (2,2)

S&P 500 3.373 (0,20) 3,1 4,4

MSCI 2.390 (0,07) 3,7 1,3

Tóquio 23.250 7,1 (1,7)

Xangai 3.321 0,04 0,3 8,9

Frankfurt 12.994 (0,50) 5,5 (1,9)

Londres 6.186 (1,50) 4,9 (18,0)

Mexico 38.616 (0,05) 4,3 (11,3)

India 38.310 (0,15) 1,9 (7,1)

Rússia 1.326 1,45 7,4 (14,4)

Dólar - vista R$ 5,37 (1,17) 2,8 33,4

Dólar/Euro $1,18 0,25 0,3 5,4

Euro R$ 6,34 (0,93) 3,1 40,6

Ouro $1.953,71 1,98 (1,1) 28,8

* Dia anterior, exceto Ásia
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Cyrela (CYRE3) – Lucro líquido de R$ 68 milhões, acumulando R$ 96 milhões 
no 1S20 

A Cyrela encerrou o 2T20 com um lucro líquido de R$ 68 milhões, comparado ao lucro líquido 

de R$ 28 milhões no 1T20 e R$ 114 milhões no 2T19. No semestre, o lucro líquido da 

companhia foi de R$ 96 milhões, comparado ao lucro de R$ 162 milhões no 1S19. 

Destaques para a formação do resultado do 2T20: 

• Impacto positivo de R$ 16 milhões referente à participação da Cyrela no resultado da 

Cury;  

• Impacto positivo de R$ 8 milhões na rubrica “Outros Resultados nos Investimentos”, 

devido a ganhos com a valorização das ações da Tecnisa (R$ 5 milhões) e da Cyrela Commercial 

Properties (R$ 3 milhões); 

• Impacto negativo de R$ 29 milhões devido às contingências judiciais, sendo R$ 14 milhões 

pagos em despesas gerais e administrativas e R$ 15 milhões referentes à variação na rubrica 

de Provisões no balanço patrimonial, reconhecido na linha de “Outras Despesas/Receitas 

Operacionais”. 

No 2T20 a Companhia lançou 5 empreendimentos, totalizando o Valor Geral de Vendas (VGV) 

em R$ 395 milhões, 81% inferior ao realizado no 2T19 (R$ 2.087 milhões).  

A Cyrela entregou 12 projetos no trimestre, com 2.959 unidades que representavam R$ 641 

milhões de VGV (100%) na data dos respectivos lançamentos. No semestre, foram entregues 

6.260 unidades com VGV (100%) de R$ 1.313 milhões, em um total de 22 empreendimentos 

entregues. O estado de São Paulo representou 94% das entregas no semestre, seguido pelo Rio 

de Janeiro com 6% do total.  

O Estado de São Paulo representou 69,8% do total vendido, seguido pelo Rio de Janeiro com 

19,8%. 

Os dados operacionais resultaram em um indicador de Vendas sobre Oferta (VSO) de 12 meses 

de 50,7%, ficando acima do VSO 12 meses apresentado no mesmo trimestre do ano anterior 

(52,7%) e superior ao VSO apresentado no 1T20 (53,3%). 

Ao final do 2T20, o estoque a valor de mercado somava R$ 5,69 bilhões (100%) e R$ 4,45 

bilhões (%CBR), e apresentou queda de 6,5% quando comparado ao trimestre anterior. 

Ao final do 2T20, a receita líquida de vendas a apropriar somava R$ 3,04 bilhões. A margem 

bruta dessa receita a apropriar foi de 37,4%, 0,6 p.p. menor que a do 1T20 e 1,2 p.p. inferior ao 

2T19. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Na tabela estão destacadas as principais contas de resultado:  

Cyrela (CYRE 3) - Res umo dos  Res ultados  
Valores em R$ milhões 2T19 2T20 Var. % 1S 19 1S 20 Var. %

Receita Líquida 937 839 -10,5 1.763 1.604 -9,0

Lucro Bruto 293 275 -6,1 542 598 10,3

Resultado Líquido 114 68 -40,4 162        96          -40,7

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 31,3% 32,8% 1,5 30,7% 37,3% 6,5

Margem Líquida 12,2% 8,1% -4,1 9,2% 6,0% -3,2

Desempenho Operacional (R$ milhões)

Lançamentos  - VGV (Cyrela) 1.667 287 -82,8 2.091 1.435 -31,4

Vendas  Contratadas  (Cyrela) 1.442 597 -58,6 2.199 1.545 -29,7

Unidades  Vendidas 5.238 3.004 -42,6 6.545 8.143 24,4

E ntregas  (R$ milhões )  - 100% 832 641 -23,0 1.189 1.313 10,4

Unidades  E ntregues 3.015 2.959 -1,9 4.460 6.260 40,4

Fonte:  Cyrela e P lanner Corretora  

A dívida líquida da Companhia atingiu R$ 905 milhões no fim do trimestre, valor 7,9% superior 

ao registrado no 1T20. De uma dívida total de R$ 2,90 bilhões, o curto prazo concentra por R$ 

2,06 bilhões para uma posição de caixa de R$ 1,99 bilhão. 

A ação CYRE3 encerrou ontem cotada a R$ 23,91 queda de 18,7% no ano. 

 

Arezzo (ARZZ3) – No 2T20, prejuízo líquido de R$ 82,3 milhões contra lucro de 
R$ 40,5 milhões no 2T19 

A Arezzo veio com um resultado muito ruim no 2T20, após sustentar um lucro primeiro 

trimestre. Desta vez, o resultado foi penalizado pelas operações nos Estados Unidos, que até 

então vinham sendo ponto de destaque positivo para o negócio da Arezzo. Pesou também o 

aumento das despesas financeiras, com a empresa saindo de uma posição de caixa liquida para 

dívida líquida. Outro ponto foi o maior volume de taxas de cartões de crédito, devido ao 

aumento das transações no canal online. 

A Companhia encerrou o 2T20 com dívida líquida de R$ 35,7 milhões. O endividamento total 

ficou em R$ 601,3 milhões no 2T20, ante R$ 175,9 milhões no 2T19. 

 No período, destacam-se: 

Na segunda quinzena de março, a Companhia optou pela captação preventiva de linhas de 

crédito no valor total acumulado de R$ 394,1 milhões para complementar a posição de caixa da 

Companhia em meio ao cenário desafiador causado pela pandemia do COVID-19.  

Adicionalmente, no 2T20, foram captados mais R$ 50,0 milhões, totalizando R$ 444,1 milhões.  

• A taxa de juros média das captações foi abaixo de CDI + 2% a.a., com prazo médio de 18 

meses;  
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• A relação Dívida Líquida/EBITDA de 0,2x frente a -0,3x no 2T19;  

• A posição de caixa líquido em 31 de julho: R$ 12,4 milhões. 

Na tabela estão os principais números da empresa. 

Arezzo (ARZZ3) - Res umo dos  Res ultados  

R$ mil 2T19 2T20 Var. (%) 6M19 6M20 Var. (%)

Receita Bruta 489.482 228.849 -53,2 952.012 694.086 -27,1

Mercado Externo 65.946 21.745 -67,0 121.172 85.251 -29,6

Mercado Interno 423.536 207.104 -51,1 830.840 608.835 -26,7

Receita Líquida 393.546 154.443 -60,8 770.709 529.914 -31,2

Lucro Bruto 184.331 80.160 -56,5 356.807 252.532 -29,2

EBITDA 68.989 -72.095 - 123.571 -7.798 -

Res ultado Financeiro Líquido (4.403)      (9.075)      106,1 (9.650)        (9.847)        2,0

Lucro Líquido 40.568 (82.299)    - 63.709 (56.411)      -

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 46,8% 51,9% 5,1 46,3% 47,7% 1,4

Margem EBITDA 17,5% -46,7% -64,2 16,0% -1,5% -17,5

Margem Líquida 10,3% -53,3% -63,6 8,3% -10,6% -18,9

Indicadores Operacionais Var. % Var. %

Número de Pares  Vendidos  (mil) 3.185 1.079 -66,1 6.338 3.970 -37,4

Número de Bols as  Vendidas  (mil) 436 185 -57,6 813 481 -40,8

Número de  Funcionários 2.515 2.029 -19,3 2.515 2.029 -19,3

Número de Lojas 696 741 6,5 696 741 6,5

Próprias 54 53 -1,9 54 53 -1,9

Franquias 642 688 7,2 642 688 7,2

Caixa (Divida) Liquido 81.178 (35.728)    - 81.178 (36.728)      -

Fonte: Arezzo e Planner Corretora  

No 2T20, a Arezzo&Co investiu R$ 7,4 milhões em CAPEX, com destaque para: 

 • Investimentos em Transformação Digital incluindo: integração de canais, lançamento da 

plataforma de moda, squad de atendimento do SAC (serviço de atendimento ao cliente), além 

de softwares e infraestrutura de TI;  

• Adequações no centro de distribuição para atender o crescente aumento de demanda do 

web commerce. 

A ação CYRE3 encerrou ontem cotada a R$ 55,50 queda de 13,3% no ano. 

 

Hapvida (HAPV3) - Lucro líquido de R$ 278,6 milhões no 2T20 e R$ 443,2 
milhões no 1S20 

A Hapvida mostrou um bom resultado no 2T20 e no acumulado do ano.  O lucro líquido 

Hapvida (com aquisições) do 2T20 totalizou R$ 278,6 milhões e do 1S20 de R$ 443,2 milhões, 

apresentando um crescimento de 24,7% e 3,4% na comparação com os mesmos períodos de 
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2019 por conta, principalmente, da redução da sinistralidade e menores custos e despesas 

relacionados ao ressarcimento ao SUS.  

A margem líquida apresentou redução de 4,1 p.p. e 6,3 p.p., respectivamente, na comparação 

com o 2T19 e 1S19, impactada por: (i) itens não-caixa, como o aumento na depreciação e 

amortização que saiu de R$ 29,1 milhões no 2T19 para R$ 156,7 milhões no 2T20 (incluindo a 

amortização da mais-valia das Empresas Adquiridas de R$ 101,7 milhões); (ii) maiores despesas 

financeiras relacionadas ao ressarcimento ao SUS; e (iii) alíquota efetiva de impostos maior 

pela ausência de declaração de juros sobre capital próprio no 2T20. 

A empresa apresentou seus resultados mostrando o desempenho ex-aquisições e com as 

aquisições realizadas. Nos dois demonstrativos o resultado foi bom. A Hapvida vem num ritmo 

de crescimento via aquisições, expandindo seus negócios geograficamente e com potencial 

para seguir mostrando firme crescimento nos próximos períodos.  

Resumo dos resultados: 

 

Endividamento - Ao final do segundo trimestre de 2020, a Companhia possuía um saldo de R$ 

2,09 bilhões referente à captação da sua primeira debênture, bem como um saldo de dívida 

proveniente do balanço das Empresas Adquiridas de R$ 57,0 milhões.  A posição de caixa 

líquido somava R$ 2,1 bilhões em junho. A ação HAPV3 encerrou ontem cotada a R$ 62,61 

queda de 1,8% no ano. 

 

Cia. Hering (HGTX3) – Lucro líquido de R$ 126,9 milhões no 2T20 com 
incentivos fiscais 

O lucro líquido do 2T20 somou R$ 126,9 milhões, aumento de 211,8% quando comparado ao 

2T19, em razão do aumento do resultado financeiro líquido, impactado basicamente pela 

atualização dos créditos de Pis e Cofins no valor líquido de R$ 110,1 milhões. 
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O desempenho da Hering no 2T20 foi majoritariamente impactado pelo fechamento das lojas 

físicas, que refletiu tanto na desaceleração do abastecimento sell-in quanto nas vendas sell-out 

de lojas. 4 

A receita bruta do trimestre atingiu R$ 142,3 milhões, 66,3% inferior ao 2T19.  Os canais 

físicos perderam representatividade na receita, enquanto a penetração do e-commerce 

cresceu 24,7 p.p. 

 Com a instabilidade nas aberturas de lojas, horário de funcionamento reduzido e limitação de 

circulação da consumidores nas ruas e shoppings, a performance dos canais físicos apresentou 

queda acentuada com expressiva retração no indicador de número de peças vendidas 

Resumo dos resultados do período: 

 

A Margem Bruta caiu 22,3 p.p no 2T20 em relação ao 2T19, influenciada principalmente pela 

desalavancagem operacional, aumento da ociosidade, etc.  

O lucro líquido do 2T20 somou R$ 126,9 milhões, aumento de 211,8% quando comparado ao 

2T19, em razão do aumento do resultado financeiro líquido, impactado basicamente pela 

atualização dos créditos de Pis e Cofins no valor líquido de R$ 110,1 milhões. 

Os investimentos do segundo trimestre totalizaram R$ 4,9 milhões, 47,4% abaixo do 2T19, 

resultado da priorização dos investimentos e medidas adotadas para evitar a deterioração do 

caixa durante o período da pandemia. Os principais projetos estão diretamente relacionados a 

itens de manutenção do parque fabril e desenvolvimento das integrações de CRM e Data 

Driven. A Companhia encerrou o 2T com um caixa líquido de R$ 314,5 milhões. A ação HGTX3 

encerrou ontem cotada a R$ 14,90 queda de 55,6% no ano. 

 

Suzano (SUZB3) – Prejuízo líquido de R$ 2,1 bilhões no 2T20 

No 2T20, a Companhia registrou prejuízo de R$ 2,05 bilhões, contra lucro de R$ 700 milhões 

no 2T19 e prejuízo de R$ 13,4 bilhões no 1T20. A variação em relação ao 2T19 é explicada pelo 

resultado financeiro negativo, por sua vez decorrente da variação cambial sobre a dívida e pelo 
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resultado de operações com derivativos, parcialmente compensado pelo aumento no resultado 

operacional. 

Receita liquida - A receita líquida da Suzano no 2T20 foi de R$ 7,996 bilhões, sendo 88% 

gerada no mercado externo (vs. o 81% no 2T19 e 83% no 1T20).  Em relação ao 2T19, o 

aumento de 20% da receita líquida ocorreu em função principalmente da valorização de 38% 

do USD médio vs o BRL e elevação de 25% no volume de vendas de celulose, parcialmente 

compensados pela queda de 26% do preço médio líquido da celulose em USD. 

Volume de vendas - O volume total de vendas de celulose e papel no trimestre foi de 3.013 mil 

toneladas, um aumento de 20% na comparação com o mesmo período do ano anterior e 4% 

inferior ao 1T20. 

Mesmo com a pandemia, as vendas de celulose se mostraram resilientes ao longo do segundo 

trimestre de 2020. A demanda por celulose foi beneficiada, em um primeiro momento, pelo 

crescimento da demanda de papéis sanitários (Tissue) e, ao fim do trimestre, sofreu impacto da 

desaceleração de consumo de papéis de imprimir & escrever e especialidades. Neste contexto, 

as vendas da Suzano totalizaram 2.778 mil toneladas, ligeiramente inferior (-3%) ao alto 

volume realizado no 1T20 e 25% superior ao 2T19. 

A receita líquida de celulose teve um aumento de 28% em relação ao 2T19, em função 

principalmente da valorização do USD médio frente ao BRL de 38% e do maior volume vendido 

(+25%), parcialmente compensado pelo menor preço médio líquido em USD (-26%). 

O Ebitda ajustado foi de R$ 4,18 bilhões no 2T20, contra R$ 3,10 bilhões no 2T19 (+35%). O 

aumento do EBITDA Ajustado do 2T20 em relação ao 2T19 é explicado por: 

• Valorização do USD médio frente ao BRL (+38%); 

• Maior volume vendido de celulose (+25%); 

• Redução do CPV base caixa, conforme discutido anteriormente 

Endividamento – No final de junho, a dívida liquida da Suzano era de R$ 67,9 bilhões (5,6x o 

EBITDA ajustado de 12 meses), contra R$ 52,5 bilhões em jun/19 e R$ 66,0 bilhões em mar/20. 

Segundo a empresa, o aumento da dívida líquida em BRL decorre da desvalorização do BRL no 

período. 

O resultado financeiro líquido foi uma despesa de R$ 5,66 bilhões no 2T20. 

Fluxo de caixa livre - O fluxo de caixa livre já considerando o ajuste dos derivativos foi de R$ 

1.720 milhões no 2T20, em comparação a R$ 1.449 milhões no 2T19 e a R$ 643 milhões no 

1T20. 
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Resumo dos resultados do 2T20: 

 

Alguns destaques do período (2T20/2T19): 

A oferta de celulose foi ampliada no 2T20 pela postergação das paradas programadas de 

manutenção. 

• Preço médio líquido de celulose – mercado externo: US$ 470/t (-25% vs. 2T19), resultado da 

correção do preço da celulose no mercado global no período. 

O preço líquido médio em USD da celulose comercializada pela Suzano no 2T20 foi de US$ 

466/ton, representando um aumento de US$ 4/ton frente ao 1T20. Com relação ao preço 

médio realizado no 2T19, houve uma queda de US$ 162/ton (-26%) O preço médio líquido no 

mercado externo no 2T20 ficou em US$ 471/ton (frente a US$ 469/ton no 1T20 e US$ 

631/ton no 2T19). 

• Redução de aproximadamente 220 mil toneladas nos estoques de celulose.  

• Queda de 22% nas vendas de papel s de papel, menos 235 mil ton; 

• Custo caixa de celulose sem paradas de R$ 599/ton, (-14% vs. 2T19).  

A ação SUZB3 encerrou ontem cotada a R$ 47,67 com valorização de 20,1% no ano. 
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Eztec (EZTC3) – No 2T20, lucro líquido de R$ 68,1 milhões acumulando R$ 
145,8 milhões no 1S20 

No 2T20, a Eztec mostrou um bom resultado mesmo a queda de 5,3% na receita liquida. O 

destaque positivo ficou para o forte crescimento na margem bruta de 39,1% no 2T19 para 

51,2% no 2T20.  

As despesas operacionais também tiveram uma forte redução nos dois períodos comparativos, 

com reflexo no resultado final. 

EZTEC (EZTC3)  - Resumo dos Resultados  
R$ mil 2T19 2T20 Var. % 1S 19 1S 20 Var. %

Receita Líquida 161.833 153.286 -5,3 308.203 402.800 30,7

Lucro Bruto 63.200 78.546 24,3 117.601 179.748 52,8

E BITDA -3.195 54.575 - 12.098 109.017 801,1

Res ultado Financ.  Liquido 32.012 21.089 -34,1 41.128 57.925 40,8

Lucro Líquido 17.303 68.072 293,4 112.212 145.761 29,9

Var. p.p Var. p.p

Margem Bruta 39,1% 51,2% 12,2 38,2% 44,6% 6,5

Margem E BITDA -2,0% 35,6% 37,6 3,9% 27,1% 23,1

Margem Líquida 10,7% 44,4% 33,7 36,4% 36,2% -0,2

Caixa (Divida) Liquido #DIV/0! #DIV/0!

Desempenho Operacional (R$ mil)

Lançamentos   (VGV E ZTec) 313.370 0 - 707.324 564.100 -20,2

E mpreendimentos  Lançados 3 0 - 6 3 -

Unidades  Lançadas 248 0 - 998 1.213 21,5

Fonte: E ztec e Planner Corretora  

A Companhia encerrou o 2T20 com Caixa Bruto de R$ 1,296 bilhão e Dívida Bruta de R$ 0,6 

milhões.  O Caixa Líquido resultante de R$ 1,296 bilhão implica em geração de R$ 29,2 milhões 

no 2T20. 

 

Centauro (CNTO3) - Trimestre pesado com prejuízo de R$89,1 milhões no 
2T20 

Centauro reportou seus resultados bastante impactados pelo COVID-19 no 2T20, a receita 

líquida encolheu 56% com o fechamento das lojas físicas, atingindo R$239,4 milhões, o 

crescimento no GMV de +105% a/a não foi suficiente para evitar o prejuízo de R$89,1 milhões. 

Mesmo assim a companhia conseguiu limitar a perda econômica gerando caixa na operação e 

dobrando a receita do canal digital. O curto prazo ainda é bastante desafiador, mas pouco a 

pouco, a empresa deve recuperar a receita. 

Digital:  A participação crescente do aplicativo no trimestre representou 51% das vendas 

online pelo marketplace que cresceu 293,6% em relação ao 2T19. Com isso a plataforma 

Digital cresceu 85,5% em comparação com o 2T19, saindo de R$103,4 milhões para R$191,9 
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milhões no 2T20. Também foram contribuições importantes as iniciativas de shadow stores e 

drive-thru. 

Lojas Físicas: Com o fechamento das lojas de shoppings na maior parte do trimestre, as 

vendas tiveram retração de 89,3% em relação ao 2T19. 

Em função dos estoques elevados a empresa foi obrigada a fazer promoções, o que impactou 

negativamente a margem bruta. O Lucro Bruto saiu de R$277,1 milhões no 2T19 para R$83,5 

milhões no 2T20, queda de 69,9%. 

A empresa conseguiu reduzir seus custos fixos em 40%com trabalho de contenção de 

despesas. As despesas VG&A tiveram uma redução de 22% no trimestre. 

Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o EBITDA (Ex-IFRS 16) no 2T20 seria -R$84,9 

milhões, resultando em uma margem EBITDA de -35,5%. 

Para reforço de caixa no início da pandemia, em meio a custos mais elevados que o normal, 

houve um aumento pontual de despesas financeiras no trimestre. O Resultado Financeiro (Ex-

IFRS 16) foi negativo em R$18,7 milhões no 2T20, contra R$17,6 no2T19. 

A dívida líquida ajustada reflete as novas dívidas e o follow-on da companhia, operações 

realizadas para reforçar o caixa durante a pandemia e para financiar a transação com a Nike 

(ainda pendente de aprovação pelo CADE). 

Por fim, o lucro Líquido (Ex-IRFS 16) saiu de R$118,9 milhões no 2T19 para um prejuízo de 

R$89,1 milhões no 2T20. O CAPEX do 2T20 teve uma redução de 18,4% em comparação ao 

2T19. A empresa aproveitou o fechamento de lojas durante o 2T em razão da pandemia para 

concluir boa parte das reformas planejadas anteriormente, dos quais os investimentos em 

tecnologia foram realizados no 1T20. 

A ação da CNTO3 fechou cotada a R$28,68 com desvalorização de 18% em 2020. O valor de 

mercado da companhia é de 6,9 bilhões. 

JBS S.A. (JBSS3) – Lucro Líquido de R$ 3,4 bilhões no 2T20 

A JBS reportou seus resultados do 2T20, com lucro líquido de R$ 3,4 bilhões, 55% superior ao 

lucro líquido do 2T19, reflexo do crescimento de receita, melhora do resultado operacional, 

incremento de margem, e melhora do resultado financeiro dado o comportamento do câmbio. 

Cotadas a R$ 22,15/ação equivalente a um valor de mercado de R$ 60,4 bilhões, a ação JBSS3 

registra queda de 12,2% este ano. O preço justo de R$ 32,00/ação traz um potencial de alta de 

44,5%. 

Destaques 

Ressalte-se o forte crescimento 33% da Receita Líquida consolidada entre o 2T20 e o 2T19 

somando R$ 67,6 bilhões, com todas as unidades de negócios registrando crescimento de 
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receita em reais. No trimestre, aproximadamente 74% das vendas globais da JBS foram 

realizadas nos mercados domésticos em que a companhia atua e 26% por meio de exportações. 

O EBITDA consolidado ajustado cresceu 106% entre os trimestres para R$ 10,5 bilhões no 

2T20. Nesta base de comparação a margem EBITDA elevou-se de 10,0% para 15,5%. A geração 

de caixa livre alcançou R$ 9,5 bilhões, um aumento de 176% quando comparado ao 2T10. Do 

ponto de vista operacional apenas a Pilgrim’s Pride (PPC) registrou queda de EBITDA e de 

margem no trimestre. 

O resultado financeiro líquido consolidado registrou forte melhora, passando de despesa 

financeira líquida de R$ 9,1 bilhões no 1T20 (por conta da variação cambial) para despesa 

financeira líquida de R$ 3,2 bilhões no 2T20. 

A dívida líquida em reais aumentou de R$ 44,8 bilhões no 2T19 para R$ 54,5 bilhões no 2T20, 

com redução da alavancagem de 2,8x para 2,1x no período. Em dólares, a dívida líquida reduziu 

em US$ 1,7 bilhão, de US$ 11,7 bilhões no 2T19 para US$ 10,0 bilhões no 2T20 e a 

alavancagem reduziu de 2,8x para 1,8x neste mesmo período. Ao final do 2T20 a 

disponibilidade total da companhia somava R$ 31,3 bilhões, incluindo as linhas de crédito pré-

aprovadas da companhia. 

Unidades de negócios da companhia (IFRS) 

• JBS USA BEEF. Receita líquida de R$ 30,1 bilhões (+36%); EBITDA de R$ 6,2 bilhões 

(+209%) e margem EBITDA de 20,8% (+11,6pp). 

• JBS USA PORK. Receita líquida de R$ 8,5 bilhões (+40%); EBITDA de R$ 1,1 bilhão 

(+154%) e margem EBITDA de 12,4% (+5,6pp). 

• PPC. Receita líquida de R$15,2 bilhões (+37%); EBITDA de R$ 1,1 bilhão (-36%) e 

margem EBITDA de 7,4% (-8,4pp). 

• SEARA. Receita líquida de R$ 6,4 bilhões (+26%); EBITDA de R$ 1,1 bilhão (+92%) e 

margem EBITDA de 16,9% (+5,8pp). 

• JBS BRASIL. Receita líquida de R$ 8,7 bilhões (+22%); EBITDA de R$ 1,1 bilhão 

(+223%) e margem EBITDA de 12,4% (+7,7pp) 

 

Copel (CPLE6) – Lucro Líquido de R$ 1,6 bilhão no 2T20 por conta de crédito 
PIS/Cofins 

A Copel Energia registrou um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão no 2T20 impactado pelo crédito 

PIS/Cofins de R$ 5,6 bilhões e reflexo de R$ 1,2 bilhões no lucro líquido do trimestre. 

Desconsiderando os efeitos não-recorrentes que impactaram o resultado, especialmente a 

decisão judicial que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins, o lucro líquido ajustado 

do 2T20 seria de R$ 515 milhões, com crescimento de 20% em relação ao montante registrado 

no 2T19. 
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No acumulado do primeiro semestre de 2020, o lucro líquido cresceu 147% em relação ao 

mesmo período de 2019, para R$ 2,1 bilhões. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o 

lucro líquido ajustado do 1S20 aumentou 19%, para R$ 1,1 bilhão. 

Este ano as CPLE6 registram queda de 13,9% para uma cotação de R$ 59,46/ação, 

correspondente a um valor de mercado de R$ 16,3 bilhões. O preço justo de R$ 65,00/ação 

traz um potencial de alta de 9,3%. 

Destaques financeiros 

A Receita Líquida da Copel Energia somou R$ 4,7 bilhões no 2T20, com crescimento de 27% 

ante igual trimestre do ano anterior, acumulando no 1S20 o montante de R$ 8,8 bilhões 

(+16%). 

Dado o comportamento dos custos e despesas operacionais, com crescimento abaixo da 

receita, em ambas as bases de comparação, o Resultado Operacional somou R$ 2,4 bilhões no 

2T20 (+333% versus o 2T19) e de R$ 3,2 bilhões no 1S20 (+140%). 

O EBITDA alcançou R$ 1,8 bilhão no 2T20, sendo de R$ 978 milhões em base ajustada, em 

linha com igual trimestre do ano anterior. 

O mercado a fio da companhia registrou 7.088 GWh no 2T20 e queda de 5,9% acumulando 

14.925 GWh no 1S20 e queda de 2,6% ante o 1S19. 

Ao final de junho de 2020 a dívida líquida da companhia era de R$ 7,4 bilhões (1,5x o EBITDA), 

abaixo de R$ 9,0 bilhões do 2T19 (2,6x o EBITDA). A geração de caixa operacional somou R$ 

1,2 bilhão no 2T20. 

 

SLC Agrícola (SLCE3) – Lucro Líquido de R$ 196 milhões no 2T20 

A SLC Agrícola registrou um Lucro Líquido de R$ 196 milhões no 2T20 com queda de 7,5% em 

relação ao 2T19 acumulando no 1S20 um lucro de R$ 352 milhões e alta de 9,0% ante igual 

semestre do ano anterior. O principal fator que contribuiu para a queda no 2T20 “foi a 

dinâmica de contabilização dos Ativos Biológicos, notadamente na soja, visto que, nesse ano, o 

resultado líquido atribuído à cultura teve maior parte de seu reconhecimento no primeiro 

trimestre, quando comparado com o ano de 2019”.  Seguimos com recomendação de COMPRA 

para SLCE3. 

Destaques 

A Receita líquida cresceu 36%, no 2T20 em relação ao 2T19, para R$ 563 milhões, 

principalmente devido ao maior volume de soja comercializado. No semestre a receita líquida 

alcançou R$ 1,2 bilhão, um aumento de 16%, explicado por aumento de 11% no volume 

faturado somado à elevação dos preços unitários faturados em todas as culturas, com exceção 

do algodão. 
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Destaque no 2T20 para o aumento de 40% no Custo dos Produtos Vendidos, principalmente 

devido ao maior volume de soja faturado no período e aumento do custo unitário nas três 

principais culturas. O custo dos produtos vendidos no 1S20 cresceu 27% ante o 1S19, com 

destaque para a cultura do algodão em pluma em virtude do incremento no custo unitário.  

O EBITDA ajustado no 2T20 somou R$ 145 milhões (margem de 25,7%), com aumento de 31% 

em relação ao 2T19, reflexo do aumento de R$ 35 milhões no Resultado Bruto (excluindo as 

Variações de Ativos Biológicos); parcialmente compensado pelo aumento das Despesas Gerais 

e Administrativas. No acumulado do 1S20 o EBITDA ajustado atingiu R$ 328 milhões, com 

margem EBITDA ajustada de 27,4%, ficando 3,3% inferior ao 1S19. 

O Resultado Financeiro Líquido ajustado no 2T20 apresentou redução de 6% para uma 

despesa financeira líquida de R$ 34,7 milhões. No semestre houve um aumento de 5% na 

despesa financeira líquida para R$ 60 milhões, principalmente explicados pelo incremento na 

conta de Ajuste a Valor Presente de Arrendamentos, devido ao alongamento de alguns 

contratos e ao aumento no preço da saca de soja em Reais (indexador dos contratos). 

Os investimentos somaram R$ 39 milhões no 2T20 e R$ 116 milhões no 1S20, com queda de 

57% e 38%, respectivamente, como forma de proteger o caixa. No 2T20 os maiores 

investimentos realizados foram em máquinas, implementos e equipamentos. 

Ao final do trimestre a Dívida Líquida ajustada da companhia era de R$ 1,46 bilhão em linha 

com R$ 1,45 bilhão do trimestre anterior. A alavancagem caiu de 1,93x no 1T20 para 1,86x no 

2T20. 

 

B3 (B3SA3) – Lucro Líquido recorrente de R$ 1,0 bilhão no 2T20 

A B3 registrou no 2T20 um lucro líquido recorrente de R$ 1,0 bilhão, com alta de 29% em 

relação aos R$ 795 milhões de igual trimestre do ano anterior, explicado, principalmente pela 

melhora operacional reflexo do forte incremento de receita (+35%) que compensaram a alta de 

8% das despesas e a piora do resultado financeiro. 

Cotada a R$ 60,65/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 124,9 bilhões, a ação 

B3SA3 registra alta de 45,1% este ano, acima da queda de 13,1% do Ibovespa. 
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Destaques 

O EBITDA somou R$ 1,4 bilhão no trimestre, com crescimento de 42% ante o 2T19, explicado 

por aumento de receita reflexo dos altos volumes negociados nos principais negócios da 

companhia e que resultaram em sólido desempenho financeiro e forte geração de caixa. 

A empresa destaca que, com o “objetivo de manter uma estrutura de capital adequada realizou 

uma operação de empréstimo bancário de R$ 1,25 bilhão em junho e anunciou agora em agosto 

uma emissão de debênture no mercado local de R$ 3,55 bilhões, além de liquidar o Global Bond 

2020 no montante de R$ 2,5 bilhões em julho”. 

No 2T20 foram realizados investimentos de R$ 84,4 milhões, destinados principalmente para 

atualizações tecnológicas para todos os segmentos da B3, ao desenvolvimento de novos 

produtos e ao projeto da nova estrutura predial (engenharia, mobiliário e tecnologia) da 

companhia. No primeiro semestre de 2020, os investimentos realizados pela Companhia 

somaram R$137,4 milhões.  

Postergação da nova política de tarifação. Ontem (13/agosto) a companhia comunicou a 

postergação do início do período de certificação para implementação das novas políticas de 

tarifação dos produtos do mercado à vista de renda variável, de agosto de 2020 para janeiro de 

2021, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2021. Tal adiamento foi feito para 

atender aos interesses comuns de B3 e participantes de mercado, de forma que estes últimos 

tenham um prazo maior para a realização de ajustes necessários em seus sistemas e processos.  

Projeções para 2020. A companhia revisou seu guidance para (i) investimentos e (ii) despesas 

atreladas ao faturamento para 2020.  

Para investimentos, a nova projeção reflete (i) aumento da capacidade dos sistemas e 

plataformas devido ao novo patamar de volumes do mercado; sendo a maior parte desses 

investimentos em dólares; e (ii) projetos recentemente aprovados com o objetivo de adicionar 

produtos e serviços aos participantes do mercado.  

Para as despesas atreladas ao faturamento, a revisão é consequência (i) de novos programas de 

incentivos nos mercados listado e de balcão, (ii) da recuperação, mais rápida que inicialmente 

prevista, de financiamento de veículos e (iii) aumento expressivo no preço do ouro, que afeta o 

negócio de custódia de ouro da B3, onde cobramos (receita) e pagamos (despesa atrelada ao 

faturamento) uma tarifa em bps sobre o preço do ativo.  

(i) REVISADO: Orçamento de investimentos de R$ 395 milhões até R$ 425 milhões 

(anteriormente de R$ 300 milhões até R$ 330 milhões) sendo de R$279 milhões em 2019; 

(ii) REVISADO: Orçamento de despesas atreladas ao faturamento de R$ 170 milhões até R$ 

200 milhões (anteriormente de R$ 145 milhões até R$ 165 milhões) sendo de R$ 239 milhões 

até 2019; 

(iii) REAFIRMADO: Orçamento de despesas operacionais ajustadas de R$ 1.125 milhões até 

R$ 1.175 milhões (R$1.074 milhões em 2019); 
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(iv) REAFIRMADO: Orçamento de depreciação e amortização, incluindo amortização de 

intangíveis e mais valia, de R$ 1.030 milhões até R$ 1.080 milhões (R$ 1.030 milhões em 2019);  

(v) REAFIRMADO: Endividamento de até 1,5x Dívida Bruta/EBITDA recorrente dos últimos 

12 meses (1,0x em dez/19); e  

(vi) REAFIRMADO: Distribuição do lucro aos acionistas de 120% - 150% do lucro líquido 

societário (reafirmado) (130% em 2019). 

 

Sabesp (SBSP3) – Lucro Líquido de 378 milhões no 2T20 

A Sabesp registrou no 2T20 um lucro líquido de R$ 378 milhões, que se compara ao lucro de R$ 

454 milhões no 2T19, representando um decréscimo de R$ 76,2 milhões. A receita operacional 

líquida, a qual considera a receita de construção, totalizou R$ 4,4 bilhões, um acréscimo de 

10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Ao preço de R$ 56,10/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 38,3 bilhões, a ação 

SBSP3 registra queda de 4,2% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA.  

Destaques 

Os custos e despesas, que consideram os custos de construção, somaram R$ 3,3 bilhões, com 

incremento de 4,9% quando comparados ao ano anterior. O EBIT ajustado, no valor de R$ 1,1 

bilhão aumentou 34,2% em relação aos R$ 807 milhões apresentados no 2T19.  

O EBITDA ajustado no valor de R$ 1,6 bilhão aumentou 28,4% em relação aos R$ 1,2 bilhão de 

igual trimestre do ano anterior sendo de R$ 7,8 bilhões nos últimos 12 meses. A margem 

EBITDA ajustada foi de 35,7% no 2T20, ante 30,8% no 2T19 (42,0% nos últimos 12 meses). 

Desconsiderando os efeitos da receita e do custo de construção, a margem EBITDA ajustada 

resultou em 45,7% no 2T20, ante 36,7% no 2T19 (50,2% nos últimos 12 meses). 

Ao final do trimestre a dívida líquida da companhia era de R$ 13,0 bilhões (1,67x o EBITDA) 

acima de R$ 12,2 bilhões do 1T20 (1,65x o EBITDA). O investimento realizado no 2T20 foi de 

R$ 1,3 bilhão (sendo R$ 514 milhões sem efeito caixa), acumulando no 1S20 investimentos de 

R$ 2,0 bilhões, sendo que R$ 827 milhões não afetaram o caixa. 

  

IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRBR3) – Montante subscrito no aumento de 
capital soma R$ 2,08 bilhões 

O IRB Brasil RE informou que foi encerrado o período para exercício do direito de preferência 

para subscrição privada no Aumento de Capital da companhia.  
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Conforme informações fornecidas pelo Banco do Brasil S.A., agente escriturador das Ações, 

foram subscritas, até 12 de agosto de 2020 (inclusive), 300.083.857 novas ações ordinárias de 

emissão da companhia, ao preço de emissão de R$ 6,93 por ação, totalizando o montante de R$ 

2.079.581.134,87. 

As Ações Subscritas, isto é, 300.083.857 ações ordinárias, correspondem a, aproximadamente, 

99,0% da quantidade mínima de ações permitida no âmbito do Aumento de Capital 

(303.030.304); e 90,4% da quantidade máxima de ações permitidas no âmbito do Aumento de 

Capital (331.890.331). 

O exercício do direito de preferência contou com a adesão de, aproximadamente, 100 mil 

acionistas da companhia, sendo que do total de ações subscritas, cerca de 70% do volume 

financeiro foi subscrito por acionistas institucionais e cerca de 30% por acionistas individuais.   

Tão logo possível, a Companhia informará ao mercado, por meio dos canais oficiais, as regras e 

procedimentos para a participação no Primeiro Rateio de Sobras do Aumento de Capital.  

 

B2W (BTOW3) - Crescimento acelerado permitiu redução importante do 
prejuízo no 2T20 

Com recorde histórico de vendas da companhia, o GMV teve um crescimento de 72,2%, R$ 

6.714,7 milhões a/a, com 1P forte, crescendo 62% e 3P +79% demonstrando um modelo 

híbrido de negócios. A penetração do marketplace no GMV foi de 61% no 2T20. No mesmo 

período o número de novos sellers na plataforma da B2W aumentou significativamente em 

167% comparada ao 1T20.Os acessos via app seguem evoluindo alcançando 82% do tráfego no 

2T20 vs 75% em 2T19. Em termos do sortimento, o crescimento foi para 40 milhões de itens. 

A expansão da operação de Mercado foi destaque na companhia. A integração do 

Supermercado Now e o lançamento da Americanas Mercado, permitiu que os clientes 

comprem sua cesta completa de mercado, incluindo produtos frescos, com uma experiência 

customizada e entregues no mesmo dia. No 2T20, a categoria foi a maior da Companhia em 

unidades vendidas e apresentou um crescimento de vendas de 7x vs o 2T19. 

Outro importante entrega no trimestre foi a criação do Marketplace Local, que utiliza o 

conceito de vizinhança para entregar um sortimento cada vez mais completo, conectando mais 

de 4.000 lojas físicas (Americanas e Sellers), que por meio do modelo de ship from store, 

entregam os produtos para os clientes em até duas horas, graças aos investimentos no 

desenvolvimento da malha logística e nível de serviço oferecido através da sua solução própria 

como a“Ame Flash’’. Ao longo do trimestre, foram feitas diversas parcerias para conectar cada 

vez mais lojistas na plataforma, incluindo Ale Combustíveis, BR Malls, BR Mania, Delivery 

Center, Multiplan, entre outras, que juntas possuem mais de 20.000 lojas físicas. 

A margem bruta expandiu 0,5p.p para 31,3% no 2T20. O EBITDA foi 68% maior a/a para 

R$185 milhões. O prejuízo no trimestre reduziu para R$75 milhões de um prejuízo de R$108 

milhões no 1T20 e prejuízo de R$128 milhões no 2T19. A geração de caixa no trimestre foi de 
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R$72,4 milhões e reflete a aceleração das iniciativas do marketplace e ganhos de eficiência na 

operação 1P. No 2T20 mais de 30% dos pedidos foram entregues no mesmo dia, meta é de 50% 

até 2022. O nível de satisfação do cliente continuou elevado no período (nota de 8,6 no 

Reclame Aqui). O aumento de capital de R$4 bilhões concluído em julho permitirá continuidade 

na execução do agressivo plano de crescimento incluindo possíveis parcerias e novas 

aquisições estratégicas.  A agência de classificação de risco de rating “Fitch” atribuiu rating 

corporativo AAA com perspectiva estável à Companhia no final de julho. 

A ação da BTOW3 fechou R$122,00 com valorização de 94% em 2020 e valor de mercado de 

68 bilhões. 

 

Randon (RAPT4) - Redução de vendas e do lucro no 2T20 

A empresa divulgou seus resultados do 2T20, após o pregão de ontem, apresentando 

decréscimos nas vendas e na rentabilidade operacional, refletindo os problemas gerados pela 

pandemia de Covid-19. 

O lucro da Randon no 2T20 foi de R$ 55 milhões (R$ 0,16 por ação), 34,6% abaixo do mesmo 

trimestre do ano passado, mas 18,5 vezes acima do 1T20. 

 

No 2T20, as vendas da Randon, sempre comparando ao mesmo período do ano passado, 

tiveram diminuição na maioria das linhas de produtos. 

No segmento de Autopeças, cujas vendas representaram 45,1% do faturamento no 2T20 

(redução de 6,1 pontos percentuais), houve uma forte queda, dado que as montadoras 

fecharam suas fábricas em boa parte do trimestre.  Os destaques negativos foram em Freios 

(queda de 60,0% no volume vendido), produtos diversos da Fras-le (-58,4%) e Sistemas de 

Acoplamento (-49,6%). 

Em veículos e Implementos, que aumentou sua participação na receita em 4,9 pp para 49,9%, 

houve contração nas vendas de em Semirreboques para o mercado interno (-23,9%) e para 

exportação (-63,7%).  Porém, houve um crescimento de 6,4% nas vendas de veículos especiais. 

O volume vendido foi prejudicado no período com a parada dos Detrans na primeira metade do 

trimestre.  A normalização dos emplacamentos ocorreu em junho.  Uma boa notícia neste 

segmento foi a volta das vendas de vagões, com 13 unidades no trimestre. 
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No 2T20, as exportações a partir das unidades brasileiras caíram 58,0% em relação ao 2T19, 

em decorrência do cenário mais difícil nos mercados da empresa.  A receita de exportações no 

2T20 foi de US$ 14,8 milhões. 

A queda dos volumes vendidos levou a uma contração de 28,1% na receita líquida.  A redução 

do faturamento dificultou a absorção de custos fixos, o que somado ao aumento dos preços das 

matérias-primas, levou a uma diminuição de 5,1 pontos percentuais na margem bruta para 

21,5%.  As despesas operacionais tiveram uma queda de 13,3%, ajudadas por ganhos não 

recorrentes de R$ 19,4 milhões com a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do 

PIS/COFINS.  Porém, esta redução foi pequena, o que determinou uma retração de 59,6% no 

EBITDA, com perda de 7,1 pp. 

O resultado financeiro líquido negativo do 2T20 foi de R$ 6,1 milhões, valor praticamente igual 

ao verificado no 2T19 (-0,6%), mesmo com o corte de juros no período, mas negativamente 

impactado pela elevada desvalorização do real. 

O endividamento consolidado da Randon ao final do 2T20 era de R$ 1.155 milhões (R$ 830 

milhões sem o Banco Randon), valor 2,1% abaixo do trimestre anterior e 4,6% menor que no 

2T19.  A relação dívida líquida/EBITDA no 2T20 ficou em 1,4x, vindo de 1,3x no trimestre 

anterior e 1,5x no 2T19. 

Nossa recomendação para RAPT4 é de Compra com Preço Justo de R$ 11,80 (potencial de alta 

em 7%).  Nos últimos doze meses, as ações preferenciais da Randon subiram 12,5% e o 

Ibovespa teve uma desvalorização de 2,8%.  A cotação de RAPT4 no último pregão (R$ 11,04) 

estava 26,8% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 178,8% acima da mínima. 

 

Ferbasa (FESA4) - Um bom resultado no 2T20 

A empresa apresentou em seus resultados do 2T20, divulgados após o último pregão, um forte 

aumento das exportações, que compensou a redução dos volumes destinados ao mercado 

interno. Isso, somado aos ganhos dados pela desvalorização do real, permitiram aumento na 

receita, ganhos de margem e a reversão do prejuízo sofrido no trimestre passado. 

A Ferbasa lucrou R$ 21,5 milhões (R$ 0,24 por ação) no 2T20, valor 32,3% menor que no 2T19, 

mas uma reversão ao prejuízo do 1T19. 
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As vendas totais no 2T20 aumentaram 17,4%, sempre comparando ao 2T19.  Assim como no 

trimestre anterior, este incremento das vendas foi conseguido pelo forte crescimento das 

exportações (30,7%), mais que compensando a queda de 42,3% das do volume destinado ao 

mercado interno.  O destaque nas exportações ficou com as ligas de cromo, cujo volume 

vendido aumentou 359,6%. 

No 2T20, a receita de R$ 427 milhões foi 30,7% acima do 2T20, devido ao aumento do volume 

e da desvalorização do real médio praticado nas vendas (35,7%). 

Os custos dos produtos vendidos subiram 16,6%, menos que a receita, permitindo um ganho de 

8,2 pontos percentuais na margem bruta.  Um fator importante para esta redução dos custos 

foi o maior uso da capacidade instalada. 

O resultado financeiro negativo de R$ 62,3 milhões foi muito influenciado pelas perdas com 

hedge, que chegaram a R$ 64,2 milhões no trimestre.  Estas operações são hedges de câmbio, 

que tem sua contrapartida na receita. 

A dívida líquida da Ferbasa ao final do 1T20 era de R$ 258,3 milhões, 5,8% menor que no 

encerramento do ano passado, mas 8,1% acima da verificada no final do 2T19. 

Nossa recomendação para FESA4 é de Compra com Preço Justo de R$ 25,00 (potencial de alta 

em 41%).  Em 2020, esta ação caiu 11,6% e o Ibovespa teve uma desvalorização no período de 

13,1%.  A cotação de FESA4 no último pregão (R$ 17,68) estava 19,6% abaixo da máxima 

alcançada neste ano e 76,3% acima da mínima. 

 

CCR (CCRO3) - Forte redução no tráfego e prejuízo o 2T20 

A empresa divulgou seus resultados após o pregão de ontem, apresentando uma forte queda 

no tráfego e na receita, que somado a aumentos de custos, determinou o resultado negativo do 

período. 

No 2T20, a CCR sofreu um prejuízo de R$ 142 milhões (R$ 0,07), contra resultados positivos 

de R$ 347 milhões no 2T19 e R$ 249 milhões no trimestre anterior. 
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O tráfego nas nove concessões rodoviárias administradas pela CCR, durante 2T20, atingiu 

198,2 milhões de veículos equivalentes (considerando a ViaSul), com queda de 18,2%, sempre 

comparando ao 2T19.  Esta forte redução foi ocasionada pelas medidas de distanciamento 

social usadas para o combate da pandemia de Covid-19.  Como a empresa vem divulgando 

regularmente seus números desde o começo da crise, este número já é de conhecimento do 

mercado. 

A tarifa média consolidada das concessões rodoviárias foi de R$ 6,91 no 2T20, com queda de 

2,0%, influenciada pela entrada no portfólio de uma concessão com menor preço. 

A redução do tráfego levou a uma queda de 16,5% na receita bruta de pedágio do 2T20, para 

R$ 1,4 bilhão, valor equivalente a 72,9% do faturamento total.  No 2T20, a receita bruta dos 

outros negócios caiu 20,9%, com destaque para as reduções de faturamento nos aeroportos e 

nas concessões de mobilidade. 

Os custos totais da CCR tiveram uma elevação de 6,9% na comparação com o 2T19, 

principalmente devido ao aumento da depreciação, com a adição de novos ativos.  Este 

incremento impactou negativamente as margens consolidadas. 

No 2T20, o resultado financeiro líquido negativo (R$ 241 milhões), ficou 23,7% menor que no 

2T19, devido aos maiores ganhos com operações de hedge, menor variação cambial e uma 

redução dos custos dos empréstimos. 

O endividamento líquido da CCR (IFRS) ao final do 2T20 somou R$ 14,4 bilhões, valor 4,0% 

maior que no trimestre anterior e 7,0% acima do 2T19.  A relação Dívida Líquida/EBITDA IFRS 

era de 2,7x no 2T20, vindo de 2,4x no trimestre anterior e 2,5x no2T19. 

Nos últimos doze meses, CCRO3 caiu 7,2% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 2,8%.  A 

cotação de CCRO3 no último pregão (R$ 13,65) estava 30,4% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 54,2% acima da mínima. 
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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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