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Bolsa 

O Ibovespa recuperou a queda do dia anterior, com o ministro Paulo 

Guedes seguindo no comando da economia e sem novidades no dia, mas o 

problema fiscal deverá ficar no centro das discussões nas próximas 

semanas. O presidente da Câmara Rodrigo Maia já disse que um novo 

imposto não passa e que o governo tem que apresentar sua proposta para 

o problema. No fechamento, o mercado marcou alta de 2,48% aos 102.965 

pontos, com giro financeiro de R$ 29,1 bilhões (R$ 26,7 bilhões no à vista). 

A agenda de hoje está fraca, com destaque apenas para a ata do Fomc e o 

IPC de julho na zona do euro, dentro das expectativas e sem novidades. 

Com os investidores em ações na ponta da compra, o dólar recuou. Hoje as 

bolsas internacionais mostram predomínio de alta e o petróleo estava em 

queda no começo da manhã. Com a safra de resultados do 2T20 chegando 

ao seu final, o mercado deverá se voltar para os outros assuntos. 

Câmbio 

Ontem a moeda americana recuou de R$ 5,5110 para R$ 5,4677 (- 0.77%).  
 

Juros  

O mercado de juros futuros chegou a oscilar em razão do risco da saída do 

ministro Paulo Guedes, mas depois voltou `a normalidade e a taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 recuou de 2,833% 

para 2,69%. O DI para jan/27 terminou com taxa em 6,70%, de 6,993% no 

dia anterior. 

 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 14/8/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário 100,9 (83.121,3)

Ofertas  Públicas  e Follow on 12.148,7
Saldo (70.972,6)

50

70

90

110

130

Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 102.065 2,48 (0,8) (11,7)

Ibovespa Fut. 102.120 2,32 (3,5) (11,8)

Nasdaq 11.211 0,73 4,3 24,9

DJIA 27.778 (0,24) 5,1 (2,7)

S&P 500 3.390 0,23 3,6 4,9

MSCI 2.399 0,23 4,1 1,7

Tóquio 23.111 6,5 (2,3)

Xangai 3.408 (1,24) 3,0 11,7

Frankfurt 12.882 (0,30) 4,6 (2,8)

Londres 6.077 (0,83) 3,0 (19,4)

Mexico 39.087 (0,51) 5,6 (10,2)

India 38.528 1,26 2,5 (6,6)

Rússia 1.312 0,21 6,2 (15,3)

Dólar - vista R$ 5,47 (0,79) 4,7 35,8

Dólar/Euro $1,19 0,51 1,3 6,4

Euro R$ 6,52 (0,29) 6,1 44,6

Ouro $2.002,44 0,86 1,3 32,0

* Dia anterior, exceto Ásia
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Cemig (CMIG4) – Aneel aprova uso de créditos de PIS/Cofins para abater 
reajuste da companhia 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou em 18 de agosto de 2020 a utilização 

de créditos tributários de PIS/Cofins pago a mais pelos consumidores para abater o reajuste 

das tarifas da Cemig.  

• A decisão terá efeito imediato a partir da publicação da resolução no Diário Oficial da 

União, e vai reduzir o aumento médio de 4,27%, aprovado no fim de junho, para zero.  

• Para consumidores conectados à alta tensão, ainda haverá um aumento, de 1,89%, 

inferior ao inicialmente aprovado, de 6,19%. Para a baixa tensão, haverá uma queda de 

0,82%, ante um aumento inicial de 3,43%. 

A Cemig já havia manifestado concordância com a inclusão de parte desses créditos, uma 

medida que visa ajudar no enfrentamento dos efeitos da pandemia pelos consumidores. Nesse 

contexto, R$ 714,3 milhões serão usados como componente financeiro redutor nas tarifas. 

Ao preço de R$ 10,46/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 15,9 bilhões, a ação 

CMIG4 registra queda de 19,3% este ano. O Preço Justo de R$ 13,20/ação (mercado) traz um 

potencial de alta de 26,2%. 

 

Banco BMG (BMGB4) – Reorganização Societária 

O Banco BMG informou ontem (18/agosto) que um dos membros da família fundadora da 

instituição, Flávio Pentagna Guimarães, vendeu ações preferenciais no banco para uma das 

empresas da Família Guimarães, a CSMG Corretora de Seguros. 

• Dessa forma, a CSMG passou a deter participação de 17,65% das ações preferenciais e 

8,56% do capital social total do BMG e o Flávio Guimarães passou a deter participação 

de 2,54% das ações preferenciais e 0,82% do capital social total do banco.  

• Com a operação, a participação acionária da Família Guimarães não sofreu alteração, 

tendo sido mantida a participação de 44,35% das ações preferenciais e 81,55% do 

capital social total do Banco.  

• O free float também não sofreu alteração, sendo representado por 102.705.124 ações 

preferenciais correspondentes a 17,36% do capital social total do BMG. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Vemos como neutro “uma vez que essa operação é parte de um processo de organização 

societária, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa do 

banco”. Com base na data de 14 de agosto, Flávio Guimarães possuía até então 20,19% das 

ações preferenciais e 6,54% do capital total. 

Ao preço de R$ 5,19/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 3,1 bilhões, a ação 

BMGB4 registra queda de 47,0% este ano. O preço justo (mercado) de R$ 7,30/ação aponta 

para um potencial de alta de 40,7%. 

 

Cia Hering (HGTX3) – Encerramento de um programa de recompra de ações e 
abertura de outro 

A Cia. Hering comunicou ao mercado e seus acionistas, o encerramento do Programa de 

Recompra de Ações da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião 

realizada em 16/03/2020 que previa a recompra de 835.456. O programa foi integralmente 

concluído. 

Atualmente a Companhia possui em tesouraria o montante de 2.432.881 ações ordinárias, que 

tem por objetivo subsidiar os planos de opção de compra de ações ou outras formas de 

remuneração baseada em ações da Companhia, cancelamento, permanência em tesouraria ou 

alienação. 

A abertura de um novo programa de aquisição de ações de emissão da própria Companhia, 

limitando-se à quantidade de 5.000.000 de ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor 

nominal, que corresponde a 3,99 % do total das ações ordinárias em circulação, da Companhia, 

nesta data.  

A recompra será para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, bem 

como para utilização em planos de opção de compra de ações ou outras formas de 

remuneração baseada em ações da Companhia, cabendo a Diretoria definir as datas em que a 

recompra será efetivamente efetuada. Atualmente, há 2.432.881 ações ordinárias, sem valor 

nominal, mantidas em tesouraria. 

Ontem a ação HGTX3 encerrou cotada a R$ 15,67 com queda de 53,3% no ano.  

Valor de mercado: R$ 2,52 bilhões. 

Cotação/VPA: 1,68x 

 

Petrobras (PETR4) - Produção de petróleo cresceu 2,8% em julho 

Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o volume produzido pela Petrobras 

em julho (conceito petróleo do concessionário) foi de 2.297,8 mil barris na média, 2,8% maior 

que no mês anterior.  Em relação a julho/2019, houve um aumento de 11,9%. 
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Esta é uma notícia positiva para a Petrobras, indicando um potencial bom volume de vendas, 

seja após processado nas refinarias nacionais ou diretamente exportado. 

Outro número positivo no mês foi a produção de gás, que somou 99,9 milhões de metros 

cúbicos, 2,8% acima do volume de julho e 7,8% maior que em julho do ano passado. 

No entanto, na teleconferência para discutir os números do 2T20, a empresa informou que vai 

fazer várias paradas para manutenção em plataformas no segundo semestre, que não foram 

realizadas no primeiro.  Com isso, a produção média da Petrobras deve cair no restante do ano. 

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

em 13%).  Em 2020, esta ação caiu 23,7%, bem mais que o Ibovespa, cuja desvalorização no 

período foi de 11,7%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 23,02) estava 26,3% abaixo da 

máxima alcançada neste ano e 112,2% acima da mínima. 

 

Siderurgia - Bons números no Brasil e na China 

Foram divulgados dados positivos da siderurgia brasileira e chinesa, que acreditamos, já 

impactaram as ações do setor ontem.  Estes números indicam a recuperação da produção no 

Brasil, o que é uma boa notícia para nossas siderúrgicas, e também para as produtoras de 

minério de ferro, mostrando que a demanda chinesa pode sustentar bons patamares de vendas 

e preços. 

Na China, a produção de aço bateu recorde em julho.  O volume produzido alcançou 93,4 

milhões de toneladas, 1,9% maior que em junho e 9,1% acima do mesmo mês de 2019.  Este 

crescimento é consequência dos estímulos concedidos pelo governo local, para investimentos 

em infraestrutura, principalmente. 

Segundo os dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil (IABr), a produção brasileira de aço 

bruto em julho foi de 2,6 milhões de toneladas, 3,5% maior que no mesmo mês de 2019.  Nos 

primeiros sete meses do ano, o volume produzido atingiu 17,1 milhões de toneladas, 13,9% 

abaixo deste período de 2019. 

 

As vendas de aço no mercado interno em julho subiram 8,0% para 1,7 milhão de toneladas.  Nos 

laminados, houve um aumento de apenas 0,1% no volume vendido de aços planos, mas um salto 

de 18,6% em longos.  A venda de semiacabados teve um incremento de 21,6% em julho, puxada 
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pela elevação de 82,2% em blocos e tarugos.  No acumulado do ano, as vendas caíram 7,7%, em 

relação ao mesmo período de 2019. 

Em julho, as exportações brasileiras de aço tiveram outro mês com fraco desempenho, sendo 

que o volume total caiu 12,4%, principalmente com a redução de 38,6% em longos.  Por outro 

lado, as vendas ao exterior de aços planos aumentaram 10,4%.  Em valor, as exportações 

nacionais em julho caíram 32,6% para US$ 392 milhões (queda de US$ 190 milhões em relação 

a jul/19). 

Uma boa notícia em julho foi a forte redução das importações.  O volume importado no mês 

caiu 27,7% para apenas 146 mil toneladas.  No acumulado do ano, o volume de importação teve 

uma queda de 18,5% e o total de dispêndios caiu 16,0% para US$ 1,3 bilhão. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 14/8/20 Mês Ano

S aldo 100,9 1.791,8 (83.121,3)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 201.421 286.587

Venda 126.436 350.044

Líquido 74.985 -63.457
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 
analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 
alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 
598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  

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

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

necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:  

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

do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

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

valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

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

Índice Bovespa, mais o prêmio. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


