
 

Página | 1  
 

26 de agosto de 2020 

 

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 102.118 (0,18) (0,8) (11,7)

Ibovespa Fut. 102.060 (0,37) (3,6) (11,9)

Nasdaq 11.466 0,76 6,7 27,8

DJIA 28.248 (0,21) 6,9 (1,0)

S&P 500 3.444 0,36 5,3 6,6

MSCI 2.423 0,24 5,1 2,7

Tóquio 23.297 7,3 (1,5)

Xangai 3.374 (0,36) 1,9 10,6

Frankfurt 13.062 (0,04) 6,1 (1,4)

Londres 6.037 (1,11) 2,4 (20,0)

Mexico 38.250 0,58 3,3 (12,2)

India 38.844 0,12 3,3 (5,8)

Rússia 1.267 (1,12) 2,7 (18,2)

Dólar - vista R$ 5,51 (1,83) 5,5 36,9

Dólar/Euro $1,18 0,40 0,5 5,5

Euro R$ 6,52 (1,44) 6,0 44,5

Ouro $1.928,18 (0,04) (2,4) 27,1

* Dia anterior, exceto Ásia

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bolsa 

O Ibovespa passou a maior parte do dia de lado e encerrou com queda de 

0,18% aos 102.118 pontos, com giro financeiro de R$ 23,7 bilhões (R$ 21,8 

bilhões no à vista). As bolsas de NY tiveram comportamento misto, com 

destaque para o S&P e o Nasdaq testando novas máximas. Hoje a agenda 

econômica vem fraca com a divulgação do INCC (inflação da construção 

civil) e dados dos EUA, sem peso para os mercados. Os mercados aguardam 

para amanhã o início do Simpósio em Jackson Hole, onde o presidente do 

Federal Reserve, Jerome Powell irá falar sobre a política econômica dos 

EUA. Hoje o petróleo operava com pequena queda no começo da manhã e 

as bolsas internacionais também mostram comportamento misto, com 

predomínio de alta. Em dia de noticiário fraco, o que pode chamar a 

atenção do lado doméstico é o desconforto causado ontem pela ausência 

do ministro Paulo Guedes, no evento de lançamento no novo programa 

habitacional “Casa Verde Amarela” levantando novamente especulações a 

respeito de sua permanência no comando do ministério da economia. 

 

Câmbio 

A moeda americana teve um dia de queda acentuada (1,83%) passando de 

R$ 5,6117 para R$ 5,5092. O fluxo de venda mais forte pressionou a 

moeda no meio da tarde. 

Juros  

Os juros também mostraram oscilação reduzindo a curva de alta, mas 
mesmo assim a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 
jan/22 terminou praticamente estável, em 2,75%, de 2,742% no dia 
anterior e para jan/27 a taxa passou de 6,733% para 6,76%. 
, 

 

 

 

 

 

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

 18/8/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário 1.072,6 (81.893,6)

Ofertas  Públicas  e Follow on 12.148,7
Saldo (69.744,9)
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Qualicorp (QUAL3) – Lucro líquido de R$ 126,7 milhões no 2T20 e R$ 195,2 
milhões no 1S20 

O lucro líquido consolidado do 2T20 foi beneficiado pela venda do QSaúde, atingindo R$ 126,7 

milhões, aumento de 21,5% sobre o 2T19.  No acumulado do ano, o lucro líquido atingiu R$ 

195,2 milhões (-3,0%), impactado negativamente por efeitos não recorrentes (R$ 21,0 milhões) 

resultantes, principalmente, da rescisão de executivos ao longo do semestre e pela maior 

despesa financeira em função do aumento do endividamento da companhia após redução de 

capital efetuada em 2019, parcialmente compensados pelo forte controle de custos, despesas e 

redução na alíquota efetiva de IR/CSLL. 

 A receita liquida teve uma pequena redução de 2,8% no 2T20, mas cresceu no acumulado do 

ano. É importante destacar que a pandemia do coronavírus levou a uma série de mudanças nas 

operações da empresa, que conseguiu com eficiência controlar custos e despesas, além da 

queda das despesas com PDDs e liminares.  

No 2T20, redução de 7,6% nos custos e despesas operacionais passando de R$ 235,7 milhões 

para R$ 217,8 milhões no 2T20 e no acumulado do semestre houve aumento de 1,3% no valor 

total, somando R$ 448,1 milhões em junho.  

 

Fonte: Qualicorp 

 A despesa financeira apresentou aumento em relação ao ano anterior, principalmente em 

função do aumento do endividamento como consequência da redução de capital efetuada em 

2019.  

A geração de caixa operacional atingiu R$ 228,7 milhões no trimestre, como consequência do 

bom desempenho operacional aliado a melhorias no capital de giro em função da diminuição 

dos adiantamentos de prêmios feitos a algumas operadoras e postergação do pagamento de 

impostos federias durante a pandemia (R$ +15 milhões), que serão pagos ao longo do 3T20.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Com a redução no volume de investimentos em relação ao 1T20, a geração de caixa livre 

atingiu R$ 214,3 milhões e R$ 369,2 milhões no acumulado do ano. Devido à incerteza em 

relação aos efeitos da pandemia, os dividendos relativos ao resultado de 2019 foram 

postergados para o segundo semestre. 

Endividamento – A Qualicorp encerrou junho com uma dívida liquida de R$ 594,8 milhões, 

redução em relação ao 1T20, como consequência da forte geração de caixa e da não 

distribuição de dividendos no trimestre. Em relação ao 2T19 o endividamento líquido 

aumentou como consequência da redução e capital efetuada em 2019. Vale lembrar que da 

dívida total de R$ 1,36 bilhão, apenas R$ 59,3 milhões estão no curto prazo.  

Segundo a companhia, a retomada do crescimento será feita a partir do negócio principal, 

Afinidades. A nova estratégia está fundamentada em 3 frentes principais e complementares: (i) 

ampliação e melhoria do portfólio, a partir de modelo de atuação regional, (ii) foco no cliente e 

(iii) aumento de penetração nas entidades. 

O foco segue na estratégia de atuação regional buscando a extensão da oferta de produtos, 

tanto em novas parcerias anunciadas no 2T como Assim Saúde que ajuda a completar nosso 

portfólio no Rio de Janeiro, Vitalis e Unimed Santos; quanto na extensão de produtos com seus 

principais parceiros, com o lançamento dos produtos Direto da Sul América em SP, RJ e PR, e 

Efetivo IV do Bradesco. No 1T20 a Qualicorp já havia anunciado parceria no Rio Grande do Sul 

com o CCG (Centro Clínico Gaúcho). 

Adicionalmente, já neste 3T20 a empresa anunciou outras importantes parcerias com novas 

operadoras. Na região sul, reforçou sua presença através da parceria com a Paraná Clinicas, 

além da parceria recém anunciada com o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI). Essa parceria 

inaugura um novo relacionamento com uma das maiores operadoras do país o que permitirá 

distribuir todos os produtos do portfólio da GNDI, adesão PME e empresarial, reforçando sua 

presença regional. 

Ontem a ação QUAL3 encerrou cotada a R$ 30,70 com queda de 17,2% no ano. 

 

Sanepar (SAPR11) – AGEPAR aprova reajuste tarifário de 9,6299% com 
vigência a partir de 31/10 

Em continuidade à divulgação das informações referentes ao reajuste tarifário de 2020, a 

Sanepar comunicou que o Conselho Diretor da AGEPAR – Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados do Paraná, em reunião realizada ontem (25/agosto), aprovou o reajuste 

tarifário anual de 9,6299% com vigência a partir de 31 de outubro de 2020.  

Ainda, de acordo com a AGEPAR, eventuais perdas de receita decorrentes da não aplicação do 

índice na data-base poderão ser objeto de análise quando do início do processo de revisão 

tarifária, previsto para o ano de 2021. 
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Mais uma notícia positiva que se soma ao resultado da 1ª Etapa do Programa de Aposentadoria 

Incentivada (PAI) reportado na véspera. Seguimos com recomendação de COMPRA e preço 

Justo de R$ 37,00/Unit que traz um potencial de alta de 29,2% ante a cotação de R$ 

28,63/Unit, equivalente a um valor de mercado de R$ 8,6 bilhões. 

 

Eneva (ENEV3) – As gestoras Atmos, Dynamo e Velt formaram bloco de 
acionistas minoritários independentes 

A Eneva informou nesta terça-feira (25/08) que as gestoras de investimento Atmos, Dynamo e 

Velt assinaram um acordo de acionistas, o qual regula determinados direitos e obrigações 

referentes às ações detidas na companhia. Juntas, as gestoras somam 15,61% das ações 

ordinárias da Eneva (Atmos com 5,00%, Dynamo com 5,02% e Velt com 5,59%). 

O acordo estabelece os termos que deverão reger o relacionamento das gestoras e inclui 

regras a serem observadas "no exercício de seus direitos políticos para a transferência de 

ações de emissão da Eneva de titularidade dos referidos veículos de investimento".  

O presente acordo “permitirá a formação de um bloco de acionistas independente, ágil e 

articulado, que atuará em benefício do melhor interesse de longo prazo da Eneva". 

Atmos, Dynamo e Velt acreditam que a criação deste bloco de acionistas reforça o apoio à 

administração da Eneva, para continuar executando suas estratégias com visão de longo prazo.  

Cotada a R$ 49,14/ação (valor de mercado de R$ 15,5 bilhões) a ação ENEV3 registra alta de 

12,5% este ano e valorização de 92,3% em doze meses. 

 

Neoenergia (NEOE3) – Aneel aprovou aumento médio de 5,36% das tarifas da 
Elektro Redes 

A Neoenergia informou que a Aneel aprovou ontem (25/08), o reajuste tarifário da Elektro 

Redes S.A. (“ELEKTRO”) a ser válido a partir de 27 de agosto de 2020. O efeito médio para o 

consumidor será de 5,36% sendo +5,02% em baixa tensão e 6,00% para alta e média tensão. 

Ao preço de R$ 19,81/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 24,0 bilhões, a ação 

NEOE3 registra queda de 18,8% este ano. O preço justo de R$ 25,00/ação ponta para um 

potencial de alta de 26,2%. 

Destaques 

O processo de reajuste tarifário anual consiste no repasse dos custos não gerenciáveis da 

concessão (Parcela A) e na atualização dos custos gerenciáveis (Parcela B) pelo IGP-M menos o 

Fator X, que repassa aos consumidores parte dos ganhos de produtividade anuais.  
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• A variação na Parcela A foi de 15,41% (R$ 686,4 milhões), com o preço médio de 

repasse dos contratos de compra de energia definido em R$ 212,94/MWh. Já a 

variação na Parcela B foi de 8,43% (R$ 133,2 milhões).  

• Combinando Parcelas A e B o impacto foi de +13,59%, que descontados dos 

componentes financeiros de -8,22% (aqui incluídos a contribuição para redução do 

reajuste, pela antecipação dos recursos da Conta-Covid), resulta num efeito médio a 

ser percebido pelo consumidor de +5,36%. 

 

Energisa (ENGI11) – Aneel aprovou aumento médio de 4,28% para tarifas da 
Energisa Paraíba (EPB) 

A Aneel aprovou ontem (25/08) o reajuste tarifário da Energisa Paraíba Distribuidora de 

Energia S.A. (“EPB”), a ser aplicado a partir de 28 de agosto de 2020. O efeito médio para o 

consumidor será de 4,28% sendo +3,61% em baixa tensão e 6,60% para alta e média tensão. 

Nesta terça-feira (25/agosto) as Units da companhia (ENGI11) fecharam a R$ 45,09 (valor de 

mercado de R$ 20,5 bilhões) com queda de 14,7%  este ano. O preço Justo de mercado de R$ 

56,00/Unit aponta um potencial de alta de 24,2%. 

Destaques 

O processo de reajuste tarifário anual consiste no repasse aos consumidores dos custos não 

gerenciáveis da concessão (Parcela A - compra de energia, encargos setoriais, receitas 

irrecuperáveis e encargos de transmissão) e na atualização dos custos gerenciáveis (Parcela B - 

distribuição) pela variação do IGP-M subtraída do Fator X, que repassa aos consumidores os 

ganhos de produtividade anuais da concessionária.  

• A variação nos custos da Parcela A foi de 10,81%, totalizando R$ 1.243,3 milhões, 

impactada principalmente pelos custos de transmissão e aquisição de energia. O preço 

médio de repasse dos contratos de compra de energia (“PMix”) foi definido em R$ 

193,61/MWh.  

• A variação da Parcela B foi de 7,48%, totalizando R$ 820,4 milhões, reflexo da inflação 

acumulada desde o último reajuste, de 9,27% e deduzida do Fator X, de 1,79%. 

 

CSN (CSNA3) - Esclarecimento sobre emissão de ações da CSN Mineração 

Após o pregão de ontem, a empresa divulgou um Fato Relevante onde informa que avalia 

constantemente alternativas de captação de recursos através dos mercados de renda fixa ou 

variável. 
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Entendemos sobre este Fato Relevante, que a notícia publicada ontem sobre a oferta de ações 

da CSN Mineração não seria completamente verdadeira.  Porém, a comunicação da empresa 

confirma os estudos para realizar esta operação. 

Ontem, as ações da CSN estavam em baixa durante a maior parte do pregão e passaram a subir, 

após a notícia de que a companhia teria contratado um banco para coordenar uma oferta inicial 

de ações da sua subsidiária do segmento de mineração.  Ainda segundo esta informação, a 

captação seria de R$ 10 bilhões. 

Uma emissão de ações da CSN Mineração seria altamente positiva, por permitir a redução do 

endividamento da controladora e contar com o momento de mercado adequado, considerando 

os volumes elevados de outras emissões recentes que foram bem-sucedidas.  Além disso, a alta 

da cotação do minério de ferro nos últimos meses traz um otimismo quanto aos resultados das 

empresas do setor. 

No 2T20, o segmento de Mineração da CSN foi beneficiado por maiores vendas, preços 

elevados em dólares e a desvalorização do real.  O volume vendido no 2T20 atingiu 7,7 milhões 

de toneladas, ficando 38,0% acima do trimestre anterior, que tinha sido muito fraco, mas 23,7% 

menor que no 2T19.  O EBITDA da Mineração atingiu R$ 1,4 bilhão, valor 54,0% maior que no 

trimestre anterior, porém, 29,8% abaixo do 2T19. 

Em 2020, CSNA3 subiu 5,3%, enquanto o Ibovespa teve uma queda foi de 11,7%.  A cotação de 

CSNA3 no último pregão (R$ 14,84) estava 6,9% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 

171,1% acima da mínima. 

 

Petrobras (PETR4) - Pagamento antecipado de linhas de crédito 
compromissadas 

A empresa comunicou, na noite de ontem, que realizou o pré-pagamento parcial, no valor de R$ 

2,1 bilhões, de linhas de crédito compromissadas contratadas em março último. 

Esta é uma boa notícia, indicando a recuperação da geração de caixa da Petrobras, após os 

difíceis momentos vividos no 2T20.  É importante também lembrar que do dia 27/julho, a 

empresa informou que havia pré-pagado US$ 3,5 bilhões destas mesmas linhas contratadas em 

março. 

No dia 20 de março, a empresa divulgou a contratação de US$ 8 bilhões de linhas de crédito 

compromissadas.  Na época, a empresa justificou a tomada destes recursos com reforço de 

caixa no momento de início da pandemia de Covid-19 e da forte queda nas cotações do 

petróleo. 

Ao final do 2T20, 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 
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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 24,2% e o Ibovespa apresentou uma desvalorização no 

período de 11,7%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 22,87) estava 26,8% abaixo da 

máxima alcançada neste ano e 110,8% acima da mínima. 
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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 

 18/8/20 Mês Ano

S aldo 1.072,6 3.019,5 (81.893,6)

Fonte: B3 e Planner Corretora

Fluxo de capital estrangeiro - Sem IPOs e Follow on
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alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 
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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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