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Bolsa 

As dificuldades entre o presidente Bolsonaro e a equipe econômica para 

fechar um consenso sobre o pacote fiscal pesaram ontem sobre o mercado 

de ações. A pressão aumenta ainda mais pelo fato de o anúncio do pacote 

ter sido agendado sem estar devidamente aprovado. Com isso, o mercado 

segue fazendo as contas e acompanhando o clima de incertezas gerado. 

Com isso o Ibovespa acabou pesando ontem, encerrando em baixa de 

1,46%, aos 100.627 pontos, desta vez com giro mais alto (R$ 29,7 bilhões 

(R$ 26.9 bilhões no à vista). Nos EUA, as bolsas sustentaram a curva de alta 

mais uma vez, mas alguns resultados fracos divulgados de grandes 

empresas, podem influenciar o mercado hoje, que tem ainda um 

importante evento sobre a economia do país. Hoje as bolsas internacionais 

operam do lado negativo na expectativa da fala presidente do Federal 

Reserve em Jackson Hole em dia de agenda econômica carregada nos EUA, 

com dados de consumo pessoal, seguro desemprego, vendas de casas, etc. 

Do lado doméstico, segue a expectativa de um acordo para o lançamento 

do pacote fiscal que tem data até amanhã, segundo o presidente 

Bolsonaro. O petróleo opera perto da estabilidade nesta manhã. 

Câmbio 

A pressão sobre a B3 puxou o dólar novamente para cima ontem (+1,87%), 
passando de R$ 5,5088 para R$ 5.6118.  
 

Juros  

A pressão sobre a área econômica mexeu com os principais ativos 

financeiros ontem e a taxa do contrato de DI para jan/22 passou de 2,73% 

no dia anterior para 2,83% e na ponta mais longa (jan/27) a puxada foi 

ainda mais forte, de 6,763% para 6,97%. 

 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 100.627 (1,46) (2,2) (13,0)

Ibovespa Fut. 100.640 (1,39) (4,9) (13,1)

Nasdaq 11.665 1,73 8,6 30,0

DJIA 28.332 0,30 7,2 (0,7)

S&P 500 3.479 1,02 6,3 7,7

MSCI 2.446 0,95 6,1 3,7

Tóquio 23.291 7,3 (1,5)

Xangai 3.330 (1,30) 0,6 9,2

Frankfurt 13.190 0,98 7,1 (0,4)

Londres 6.046 0,14 2,5 (19,8)

Mexico 37.753 (1,30) 2,0 (13,3)

India 39.074 0,59 3,9 (5,3)

Rússia 1.273 0,48 3,1 (17,8)

Dólar - vista R$ 5,61 1,84 7,4 39,4

Dólar/Euro $1,18 (0,04) 0,4 5,5

Euro R$ 6,64 1,79 7,9 47,1

Ouro $1.954,46 1,36 (1,1) 28,8

* Dia anterior, exceto Ásia

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 20/8/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (1.156,1) (83.186,2)

Ofertas Públicas e Follow on 12.148,7
Saldo (71.037,5)
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Vivara (VIVA3) – No 2T20, prejuízo líquido de R$ 1,67 milhão e lucro de R$ 17,3 
milhões no 1S20 

No 2T20, a Vivara apresentou um prejuízo líquido de R$ 1,67 milhão (contra um lucro de R$ 

40,8 milhões no 2T19) impactado pelo desempenho operacional do período, e, em parte, 

neutralizado pelo efeito da queda nas taxas de juros nas despesas financeiras, maior nível de 

rendimento das aplicações financeiras e imposto diferido. No 1S20 o resultado líquido somou 

R$ 17,3 milhões ante R$ 69,9 milhões no 1S19.  

Os resultados de vendas foram materialmente afetados pelo fechamento das lojas. A Vivara 

suspendeu, temporariamente, a operação da fábrica em Manaus, no final de março, quando já 

tinha um estoque bem composto e facilmente ajustável, com produtos diversificados em todas 

as categorias, em diferentes faixas de preço, capaz de absorver as demandas dos clientes. As 

operações foram retomadas no início de junho, para a produção da pulseira Life e logo depois 

reiniciou-se a produção de itens de joias. 

Principais destaques do período:  

• E-commerce - O destaque positivo do período, foi o desempenho do e-commerce que 

apresentou forte aceleração, contribuindo significativamente para minimizar os impactos do 

fechamento das lojas físicas. No 2T20, o e-commerce representou 63,9% das vendas totais, em 

comparação a 5,8% no 2T19. O faturamento do canal atingiu R$ 108,4 milhões no 2T20, 

crescimento de 387,0%, em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado, o e-

commerce atingiu R$130,6 milhões, +231,0% acima do 1S19. 

• Projeto Joias em Ação registrou 17,4% de participação nas vendas do e-commerce.  

• Retomada do Plano de Expansão em junho, com inauguração de seis pontos de vendas, 

encerrando o período com 205 lojas Vivara, 09 lojas Life e 45 quiosques.  

• Boa composição de estoques, garantindo proteção de Margem Bruta, que atingiu 67,5%, 

no trimestre, com expansão de 4,6 p.p. 

• Balanço sólido, com ampla liquidez, encerrando o trimestre com caixa de R$ 584,7 6 

milhões e R$ 208,7 milhões de recebíveis de cartão de crédito. 

• No 2T20, a receita das lojas físicas, recuou 83,2%, representando 35,1% das receitas 

totais. No 2T19, as lojas foram responsáveis por 91,9% da receita total. 

• Margem bruta - A Margem Bruta do período atingiu 67,5%, 4,6 p.p. superior à margem do 

mesmo período do ano anterior, mantendo os patamares de rentabilidade da Companhia, 

mesmo em um cenário mais promocional e com mudança no mix de vendas, com maior 

participação de relógio. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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No 2T20, as Despesas Operacionais recuaram 34,9%, somando R$ 80,6 milhões, como reflexo 

das medidas de contenção e controle orçamentário adotadas pela Companhia desde o início da 

pandemia. No 1S20 a queda foi de 15,0% totalizando R$ 190,6 milhões.  

EBITDA - Mesmo com a operação impactada pelo fechamento das lojas, a Companhia encerrou 

o trimestre com o EBITDA Ajustado negativo de apenas R$ 421 mil com Margem EBITDA 

Ajustada de -0,3%, como resultado das iniciativas de maximização das vendas, da proteção dos 

níveis de Margem Bruta e do controle de gastos. No acumulado, o EBITDA Ajustado atingiu R$ 

29,4 milhões, com margem de 8,5%. 

Vivara (VIVA3) - Res umo dos  Res ultados
R$ mil 2T19 2T20 Var. % 1S 19 1S 20 Var. %

Receita Bruta 385.773 169.703 -56,0 659.615 433.532 -34,3

Receita L íquida 303.332 137.653 -54,6 523.749 343.884 -34,3

L ucro Bruto 190.779 92.919 -51,3 339.818 229.994 -32,3

Des pes as  Operacionais  (Total) -123.693 -80.581 -34,9 -224.107 -190.574 -15,0

Des pes as  com Vendas -90.723 -51.943 -42,7 -164.462 -130.731 -20,5

Des peas  Admionis traivas -32.970 -28.638 -13,1 -59.645 -59.843 0,3

Res ultado Financ.  Líquido -31.578 6.515 - -16.990 20.231 -

L ucro L íquido 156.893 -1.668 - 186.038 17.343 -90,7

EBITDA 60.734 -421 - 99.736 29.357 -70,6

Var. pp Var. pp

Margem Bruta 62,9% 67,5% 4,6 64,9% 66,9% 2,0

Des ps /Rec.  Oper/Rec.Liquida -40,8% -58,5% -17,8 -42,8% -55,4% -12,6

Margem E BITDA 20,0% -0,3% -20,3 19,0% 8,5% -10,5

Margem Líquida 51,7% -1,2% -52,9 35,5% 5,0% -30,5

Fonte: Vivara e Planner Corretora  

egundo a empresa, o 2T20 superou suas expectativas iniciais. O modelo de negócio 

verticalizado permitiu proteger as margens e trabalhar o mix de produtos mais adequado para 

o momento.  

Reabertura de lojas - A reabertura das lojas tem se dado de forma gradual, desde o dia 29 de 

abril e foi intensificado a partir do dia 10 de junho, quando ocorreu a flexibilização em São 

Paulo e Rio de Janeiro. A Vivara encerrou o mês de abril com 09 lojas abertas, maio com 26 e 

junho com 186. Atualmente, a Companhia conta com mais de 261 lojas abertas 

Principais iniciativas: 

Projeto Joias em Ação: Projeto de vendas diretas, que permitiu o acesso remoto das 

vendedoras ao histórico de compra dos clientes e possibilitou abordagem proativa via telefone 

e/ou Whatsapp. O projeto iniciou com 170 vendedoras ativas e hoje já conta com mais de 

1.600 vendedora. 

Drive thru: Habilitação do formato drive thru em todas as localidades permitidas. Encerrou o 

2T20 com 19 lojas operando, exclusivamente, nesse formato. 

Aceleração da integração de estoques: Com a antecipação da implantação do Order 

Management System (OMS), houve a integração do estoque de 18 praças, o que permitiu maior 
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rapidez nas entregas dos pedidos online. Encerrou o período com cinco lojas operando, 

exclusivamente, nesse formato. 

A ação VIVA3 encerrou ontem cotada a R$ 22,83 com queda de 21,6% no ano. 

 

YDUQS Participações (YDUQ3) – Prejuízo líquido de R$ 79,5 milhões no 2T20 

No acumulado do ano o resultado líquido foi positivo em R$ 88,3 milhões contra R$ 435,6 

milhões no 1S19.  

A companhia deu destaque para: 

• Crescimento de 31,0% na base total de alunos; 

• Estabilidade na taxa de retenção em 85% no presencial e 82% no ensino digital; 

 

Endividamento - A dívida liquida somou R$ 2,76 bilhões no final de junho, aumento de 128% 

em um ano, com a relação dívida liquida/Ebitda 12 meses ficando em 1,45x.  R$ 896,4 milhões 

estão no curto prazo para um caixa de R$ 1,89 bilhão.  

Capex - No 2T20, o CAPEX total atingiu R$ 82,7 milhões, um aumento de 17,5% em relação ao 

realizado 2T19, principalmente, em função dos investimentos ligados a expansão do negócio. 

Na visão pro-forma, o crescimento foi menor (+8,6%A/A) chegando a R$ 76,5 milhões no 

trimestre. 

Despesa financeira líquida - No 2T20, o resultado financeiro registrou piora quando 

comparado ao mesmo período do ano anterior em função do aumento relevante de despesas 

de contingência frente a crise do COVID-19, e também em função do aumento dos juros e 

encargos pagos referentes as captações de recursos nos últimos trimestres. O saldo foi 

negativo em R$ 87,7 milhões.  

A ação YDUQ3 encerrou ontem cotada a R$ 29,95 com queda de 35,8% no ano. 
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IRB Brasil Resseguros S.A. (IRBR3) – Leilão especial de sobras na B3 

Em 24 de agosto de 2020, encerrou-se o prazo para subscrição das sobras de ações no âmbito 

do aumento do capital social do IRB Brasil RE, para a subscrição privada, tendo sido subscritas 

23.422.932 ações durante o período de subscrição de sobras.  

Do aumento de capital total proposto, foram subscritas até o presente momento 323.506.789 

ações, ao preço de emissão de R$ 6,93 por ação, totalizando o valor de R$ 2,242 bilhões, 

equivalente a 97,47% do total. 

Nesse contexto, findo o prazo de subscrição das sobras, as 8.383.542 ações não subscritas, 

representando 2,53% do total, serão vendidas em leilão especial a ser realizado na B3, em 

benefício da companhia.  

O leilão especial será realizado nesta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020 às 16:30, sendo que 

a Bradesco Corretora representará a companhia no leilão. 

O preço mínimo por ação será R$ 6,93. Ontem (26/agosto) a ação IRBR3 fechou cotada a R$ 

7,69/ação. 

 

Banco do Brasil (BBAS3) – BB retomará as antecipações intermediárias de JCP 

O Banco do Brasil informou que serão retomadas as antecipações intermediárias de Juros 

sobre Capital Próprio (JCP), anteriormente suspensas, respeitando o dividendo mínimo e 

obrigatório disposto no art. 48 do Estatuto Social do BB, e em conformidade com o disposto na 

Resolução CMN no 4.820, de 29 de maio de 2020. 

Nesse contexto, esperamos a distribuição de R$ 0,23/ação na forma de JCP referentes ao 

3T20 em setembro. O retorno líquido estimado é de 0,6%. Temos recomendação de COMPRA 

para BBAS3 com Preço Justo de R$ 47,00/ação. 

 

Petrobras (PETR4) - Aprovação da venda de ações remanescentes da 
Petrobras Distribuidora 

A empresa informou ontem, após o pregão, que seu Conselho de Administração aprovou a 

proposta de venda do total da sua participação na Petrobras (BR) Distribuidora (37,5% do 

capital). 

A Petrobras não definiu o momento da venda, que ainda deverá ser aprovada por órgãos 

internos da empresa e está sujeita às condições de mercado. 

A diretoria da Petrobras já disse por várias vezes do seu interesse na negociação desta 

participação, mas a aprovação da operação impactará negativamente as ações da BR 

Distribuidora no curto prazo, tendo em vista o grande volume de papéis que virão à mercado.  
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Acreditamos que após realizada a operação, se realmente a BR se transformar numa empresa 

sem controle definido, à exemplo da Vale e outras companhias, isso será muito positivo para o 

desempenho de BRDT3. 

Vale lembrar que a Petrobras já efetuou duas vendas de ações da BR Distribuidora.  Na 

primeira, realizada em 2017, foram vendidos 28,75% do capital da BR a R$ 15,00/ação. A 

segunda, que ocorreu 2019, foram negociados mais 30% do capital da Petrobras Distribuidora 

(R$ 24,50/ação). 

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

em 17%).  Em 2020, esta ação caiu 26,4% e o Ibovespa apresentou uma desvalorização no 

período de 13,0%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 22,22) estava 28,9% abaixo da 

máxima alcançada neste ano e 104,8% acima da mínima. 

 

Petrobras Distribuidora (BRDT3) - Pagamento de proventos 

Na noite de ontem, a empresa informou que pagará um total de R$ 601,6 milhões no dia 1 de 

setembro próximo, referente a parcela dos dividendos mínimos obrigatórios (exercício de 

2019) e juros sobre o capital próprio.  O pagamento destes proventos havia sido prometido 

para até o final do ano e foi adiantado, porque a empresa considera que já existe um melhor 

ambiente econômico. 

Além destes valores, a Petrobras (BR) Distribuidora deverá pagar até o final de 2020, mais R$ 

534,0 milhões referente aos dividendos complementares já aprovados, com base nas posições 

dos acionistas em 31/07/2020. 

A parcela de juros sobre o capital de R$ 551,8 milhões após a correção monetária (R$ 

0,47363778576 por ação - antes do Imposto de Renda) será paga com base nas posições 

acionárias de 4 de dezembro de 2019.  O valor do dividendo mínimo obrigatório será de R$ 

50,0 milhões (R$ 0,0428003741) por ação, pago com base nas posições de 31/julho. 

O valor dos dois proventos que serão pagos equivale a um retorno de 2,4% para os acionistas 

da BR Distribuidora, considerando a cotação da ação no fechamento do pregão de ontem. 

Nossa recomendação para as ações da Petrobras Distribuidora é de Compra com Preço Justo 

de R$ 31,00 (potencial de alta em 47%).  Nos últimos doze meses, BRDT3 caiu 18,7%, enquanto 

o Ibovespa apresentou uma valorização de 4,4%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 

21,73) estava 29,4% abaixo da máxima alcançada neste ano e 68,2% acima da mínima. 
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Vale (VALE3) - Novo pedido judicial para o bloqueio de recursos 

A empresa informou, após o pregão, que tomou conhecimento pela imprensa de um novo 

pedido apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais e outros órgãos da justiça daquele 

estado, que entre outras demandas envolve um bloqueio de recursos da empresa no valor R$ 

26,7 bilhões. Este pedido de bloqueio se refere aos danos ambientais e econômicos 

decorrentes do rompimento da Barragem I em Brumadinho. 

Apesar do caráter ainda preliminar do pedido, esta notícia é negativa para as ações da empresa, 

por significar riscos potenciais elevados.  É importante destacar que a Vale já apresentou 

depósitos e garantias no valor de R$ 11 bilhões dentro da mesma ação judicial. 

O rompimento desta barragem, ocorrido em janeiro do ano passado, já custou US$ 7,4 bilhões 

à Vale em despesas e provisões registradas no balanço de 2019 e mais US$ 289 milhões no 

primeiro semestre de 2020. 

Nos últimos doze meses, VALE3 subiu 48,1% e o Ibovespa teve uma valorização de 4,4%.  A 

cotação desta ação no último pregão (R$ 61,75) estava 3,3% abaixo da máxima alcançada neste 

ano e 90,3% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 20/08/20
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Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 20/8/20 Mês Ano

S aldo (1.156,1) 1.726,9 (83.186,2)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 203.087 285.981

Venda 127.351 351.014

Líquido 75.736 -65.033
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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 
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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  
 

 


