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Após três meses de alta expressiva, o Ibovespa encerrou o mês de agosto com  desvalorização de 3,44%.  Além 
da safra de resultados corportivos do 2T20, com a grande maioria das empresas listadas na B3 mostrando o 
peso da pandemia do coronavírus sobre seus negócios, tivemos também um cenário poÍitico bastante 
complicado, sobretudo do lado externo.  Os principais destaques foram: a tensão na relação geopolítica 
envolvendo os Estados Unidos e a China, que permaneceu presente praticamente durante todo o mês, o avanço 
da pandemia  em meio a noticias de novos testes para uma vacina para a doença e os primeiros atos da corrida 
presidencial, mostrando o presidente Trump perdendo terreno para o candidato democrata Joe Biden.   

No Brasil, em meio à tentativa de avanço nos projetos de reforma tributária, o governo busca emplacar o pacote 
fiscal chamado de Renda Brasil, encerrando agosto ainda sem um consenso entre o ministério da economia e o 
presidente Bolsonaro, em relação ao texto a ser apressentado ao Congresso. Esta morosidade na tomada de 
decisões importantes segue travando a expectativa de retomada da economia e o mercado financeiro vem 
precificando este atraso.  

Mesmo assim, a economia segue retomando, ainda que lentamente, o ritmo das atividades, criando uma 
expectativa de melhores resultados corporativos nesta segunda metade do ano. Os principais indicadores 
macroeconômiocos domésticos (inflação e juros) seguem controlados e em baixa e o mercado de trabalho, 
começa a mostrar geração de novas vagas com registrro em carteira, mas ainda longe de ser um dado otimista.  

A expectativa para a bolsa em setembro é de um mercado mais influenciado pelos fatos políticos, na 
dependência de avanço do pacote fiscal junto ao Congresso e de uma acalmada nos bastidores do ministério da 
economia. Temos que considerar que uma troca de ministro neste momento implicaria num atraso ainda maior 
na votação das propostas para a crise fiscal do pais. Do lado externo, dois fatores deverão influenciar o  rumo 
dos mercados: a corrida presndencial nos  EUA que começa a ficar mais acirrada a partir deste mês e moticias 
positivas em relação às pesquisas da vacina para a Covid-19.  
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Rentabilidade Acumulada - Carteira Planner 

Mês
Carteira 

Planner
Ibov. Dif. (%)

Janeiro (1,58)      (1,63)       0,05         

Fevereiro (7,88)      (8,43)       0,55         

Março (19,23)    (29,90)     10,67       

Abril 14,24      10,25      3,99         

Maio 8,91        8,57        0,34         

Junho 10,90      8,76        2,14         

Julho 7,73        8,27        (0,54)       

Agosto 0,57        (3,44)       4,01         

Setembro -         -          -          

Outubro -         -          -          

Novembro -         -          -          

Dezembro -         -          -          

Acum. 2020 9,47        (14,06)     23,53       

Fonte: Planner Corretora e Economatica
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Carteira Planner valoriza 0,57% em agosto ante uma 
queda de 3,44% do Ibovespa  
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Desempenho histórico da Carteira Planner (2017 a 2020) 

Rentabilidade acumulada - Carteira Planner vs Ibovespa
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Acum. 

Carteira Planner -1,58% -7,88% -19,23% 14,24% 8,91% 10,90% 7,73% 0,57% 9,47%

Ibovespa -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -14,06%

Diferença 0,05% 0,55% 10,67% 3,99% 0,34% 2,14% -0,54% 4,01% 23,53%

Carteira Planner 15,78% -2,82% 0,98% -3,17% -1,62% 5,82% 3,66% 0,29% 2,99% 2,45% 3,26% 14,24% 48,20%

Ibovespa 10,82% -1,86% -0,18% 0,98% 0,70% 4,06% 0,84% -0,67% 3,57% 2,36% 0,95% 6,85% 31,58%

Diferença 4,96% -0,96% 1,16% -4,15% -2,32% 1,76% 2,82% 0,96% -0,58% 0,09% 2,31% 7,39% 16,62%

Carteira Planner 7,99% -1,15% 1,74% 0,78% -7,37% -1,97% 4,08% -1,38% 2,21% 6,36% 5,78% -2,91% 13,90%

Ibovespa 11,14% 0,52% 0,01% 0,88% -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38% -1,81% 15,04%

Diferença -3,15% -1,67% 1,73% -0,10% 3,50% 3,23% -4,80% 1,83% -1,27% -3,83% 3,40% -1,10% -1,15%

Carteira Planner 5,34% 4,75% 4,27% 5,40% -0,90% -0,75% 3,89% 7,23% 4,06% -2,19% -2,73% 4,74% 37,78%

Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 6,16% 26,86%

Diferença -2,04% 1,67% 6,79% 4,76% 3,22% -1,05% -0,91% -0,23% -0,82% -2,21% 0,42% -1,42% 10,93%
Fonte: Planner Corretora e Economática
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Código Fech
to Preço

Valoriz.   

Potencial
Var.  (%) Contrib.

Bovespa Justo % Agosto Carteira

BR Properties BRPR3 9,16 10,50 14,6 -1,19 -0,12 Manter

C&A Modas CEAB3 12,06 13,00 7,8 19,05 1,91 Manter

Engie do Bras il EGIE3 42,63 50,00 17,3 -5,98 -0,60 Manter

Movida MOVI3 16,29 19,00 16,6 -2,16 -0,22 Manter

Petrobras  BR BRDT3 21,34 31,00 45,3 -3,87 -0,39 Manter

S anepar S APR11 26,75 34,00 27,1 -12,72 -1,27 Manter

Ultrapar UGPA3 19,44 22,00 13,2 2,64 0,26 Manter

Via Varejo VVAR3 20,50 22,10 7,8 5,02 0,50 Manter

Arezzo ARZZ3 56,12 53,40 -4,8 6,37 0,64 Retirar

Banco do Bras il BBAS 3 32,65 47,00 44,0 -1,45 -0,15 Retirar

Direcional Eng. DIRR3 14,91 17,00 14,0 - - Incluir

Itau Unibanco ITUB4 23,55 32,00 35,9 - - Incluir

Portfólio Planner 0,57

Ibovespa IBOV 99.369 111.500 12,21 -3,44

Fonte: Economatica e Planner Corretora Pes o para todos  os  papeis  = 10%

Recom.

Desempenho da Carteira Mensal em Agosto  e Recomendação para S etembro

>>>>>>>>>>>>>>

Desempenho Carteira S ugerida Cotação da ação 

Empresa
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1. Ações mantidas na Carteira 

BR Properties (BRPR3): A ação foi mantida na carteira porque acreditamos que, com a retomada gradual da 
economia, a recuperação de seus resultados à normalidade deverá ser mais rápida, considerando a 
característica de seu negócio.  A empresa administra atualmente 17 propriedades comerciais, sendo 17 imóveis 
de escritório.  A ação cumpriu bem seu objetivo na carteira de proteger o portfólio contra uma eventual 
oscilação negativa do Ibovespa em agosto, o que de fato aconteceu. No final de julho, a expectativa para a bolsa 
era de incerteza. Mantivemos a ação para setembro, com o mesmo pensamento. 

C&A Modas (CEAB3): A ação teve o melhor desempenho na carteira mensal de agosto com valorização de 
19,1%. A despeito do prejuízo líquido de R$ 247,4 milhões no 2T20, seguimos com a ação na carteira 
enxergando ainda potencial de valorização no curto prazo, considerando que a retomada gradual da economia 
e a reabertura dos shopping centers, ainda que com restrição de horários, deverá permitir um início de 
recuperação do ritmo dos negócios. Conforme temos repetido, o estrago da pandemia sobre a grande maioria 
das empresas, já era esperado. Portanto, estamos olhando para o potencial das empresas num horizonte de 
médio prazo e neste caso, acreditamos que a ação CEAB3 poderá estar em outro patamar de preço nos 
próximos meses.  

ENGIE Brasil Energia (EGIE3): Estamos mantendo a ação em nossa carteira mensal. A companhia é a maior 
produtora independente de energia no Brasil, mantendo altos níveis de contratação no longo prazo como forma 
de reduzir sua exposição às oscilações do mercado de curto prazo. Possui um portfólio de vendas balanceado, 
entre clientes livres e regulados, sendo 86% da sua capacidade instalada oriunda de fontes limpas, renováveis, 
posição que tem sido reforçada pela construção de novas eólicas no Nordeste do País. A companhia registrou 
no 1S20 um lucro líquido de R$ 1,3 bilhão, com crescimento de 34% em relação ao 1S19. Ao final de junho de 
2020 sua dívida líquida somava R$ 10,8 bilhões (1,9x o EBITDA), com R$ 4,8 bilhões em caixa. Temos 
recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 50,00/ação. 

Movida (MOVI3): Estamos mantendo MOVI3 na carteira, pois acreditamos num espaço para valorização do 
papel. As empresas de locação de veículos vêm expandindo bastante e ainda vislumbram boas avenidas de 
crescimento pela frente. A penetração ainda é baixa nesse negócio, que ainda é novo no Brasil. Olhando para as 
operações da Movida, observa-se um crescimento significativo de sua frota, uma média de 37% ao ano.  

Durante a crise (2T20) foi capaz de renovar contratos e ganhar novos clientes. Com isso a receita média por 
carro subiu 3,4% em comparação ao 1T20, para isso teve que ceder em preços. Houve adição de carros na frota 
total no 2T20 versus o 2T19 com crescimento de 19,6% no volume de diárias no mesmo período.  A Movida 
vem crescendo em média 18% sua frota média anual em Aluguel de carros (RAC), desconsiderando o efeito 
COVID do 2T20. A Companhia mostrou recorde de 18.465 no volume de carros vendidos no 2T20, uma 
evolução de 15% em relação ao 2T19, um número impressionante dado às lojas fechadas no período. A empresa 
mostrou rapidez nas tomadas de decisão durante a pandemia, com destaque para o fortalecimento da estrutura 
de capital, encerrando o período com um caixa acima de R$ 1,7 bilhão, sustentado em grande parte pelo volume 
de vendas de seminovos.  

Vemos a Movida como uma boa opção de investimento neste momento, com alto potencial de crescimento, 
uma gestão eficiente e com valor descontado ante seus pares.  

Petrobras Distribuidora (BRDT3): Estamos mantendo a ação em nossa Carteira, confiantes de que o mercado 
mudará sua percepção acerca dela neste mês. A ação BRDT3 sofreu em agosto com a aprovação pelo Conselho 
de Administração da Petrobras para a venda do seu lote remanescente (37,5%) das ações da Petrobras (BR) 
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Distribuidora. É normal uma pressão vendedora nas ações que terão grandes lotes sendo vendidos.  Porém, 
acreditamos que é muito positiva a possibilidade de a BR se transformar em uma empresa “sem controle 
definido”, o que deve ocorrer após a venda da posição detida pela Petrobras.  Neste caso, vemos que ações de 
empresas que passaram por situação semelhante, tiveram um forte desempenho em bolsa, tendo como último 
exemplo a Vale. 

Os resultados da BR Distribuidora no 2T20 mostraram queda em vendas, receitas e margens, em relação ao 
mesmo trimestre de 2019.  Para o restante do ano, esperamos que as vendas e o resultado da BR tenham uma 
expressiva recuperação.  Segundo a diretoria da empresa, as vendas de diesel em julho (principal combustível 
vendido) já foram maiores que as verificadas antes da pandemia.  Os outros combustíveis já estão com vendas 
próximas do ritmo anterior à crise. 

Nossa recomendação para BRDT3 é de COMPRA com preço Justo de R$ 31,00 (potencial de alta de 45,3%). 

Sanepar (SAPR11): A Sanepar tem mostrado um bom histórico de execução, apresentando incremento de 

resultado e de margem. Ao final de junho de 2020 sua dívida líquida somava R$ 2,8 bilhões, equivalente a 1,3x o 

EBITDA, indicador dos mais competitivos para o setor. Como fatos positivos: (i) a aprovação pela Agepar – 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, do reajuste tarifário anual de 9,6299% com 

vigência a partir de 31 de outubro de 2020; e (ii) a conclusão da 1ª Etapa do Programa de Aposentadoria 

Incentivada (PAI), com a adesão de 507 empregados a um custo de indenização de R$ 123,7 milhões e retorno 

(payback) aproximado de 11,4 meses.  

Seguimos com visão construtiva a despeito do cenário de curto prazo, que permanece volátil por conta do 

período de estiagem, redução do nível de reservação, contingenciamento da demanda e a notícia de que o 

Governo do Paraná (controlador da companhia) enviou nota para a imprensa informando que vai pedir a 

suspensão da revisão das tarifas de água e esgoto autorizadas pela Agepar, por conta dos reflexos da queda de 

renda da população em função da pandemia e da calamidade hídrica. Temos recomendação de COMPRA para 

SAPR11 e Preço Justo de R$ 37,00/Unit. 

Ultrapar (UGPA3): Mantivemos a ação em nossa Carteira, acreditando que seu desempenho será melhor em 
setembro. A liberação das restrições de movimentação, adotada já em todo país, deve contribuir para a 
recuperação da venda de combustíveis, fator fundamental para uma melhora dos resultados no 3T20 da 
principal controlada da Ultrapar (Ipiranga). 

No 2T20, a Ipiranga mostrou expressivas reduções nas vendas, na receita e no EBITDA, que comprometeu os 
números consolidados.  Por outro lado, Ultragaz, Oxiteno e Ultracargo tiveram bons resultados.  O lucro líquido 
consolidado da Ultrapar no 2T20 foi de R$ 41 milhões (R$ 0,04 por ação), 62,2% abaixo do 2T19. Para o 
segundo semestre, a recuperação já percebida nas vendas da Ipiranga e a continuação do momento positivo 
para Ultragaz, Oxiteno e Ultracargo, permitirão resultados melhores para o grupo. Nossa recomendação para 
UGPA3 é de COMPRA com Preço Justo de R$ 22,00 (potencial de alta de 13,2%). 

Via Varejo (VVAR3): Seguimos com a empresa na carteira, mesmo após um bom desempenho nos últimos 
meses, entendendo a ótima oportunidade que a pandemia trouxe para aceleração de suas vendas online. O 
comércio eletrônico teve alta recorde de 47% no 1º semestre.  O faturamento líquido foi de R$ 11.6 bilhões, 
refletindo o aumento da demanda na pandemia, embora tenha ficado 5,9% abaixo da receita liquida do 1S19.  

O foco na venda digital e a escala combinada com condições comerciais competitivas resultaram em 
significativos ganhos de market share. A companhia demonstrou bastante rapidez em adaptar sua estratégia e 
redirecionar suas vendas para o canal digital diante do fechamento das lojas no 2T20. A penetração do e-
commerce foi de ~70% do GMV no 2T20 versus 27% no 1T20 e 19% no 2T19. O CEO da companhia Roberto 
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Fulcherberguer, diz que consumo está normalizado. Nossa recomendação para VVAR3 é de COMPRA com 
Preço Justo de R$ 21,20. 

 

2. Ações incluídas na Carteira 

Direcional Engenharia (DIRR3): Incluímos a Direcional na carteira para setembro, considerando o bom 
desempenho operacional registrado no 2T20, com evolução no volume de lançamentos e vendas. O reflexo foi 
um crescimento de 9,1% na receita líquida que somou R$ 408,4 milhões e mais 30,9% no lucro líquido, 
totalizando R$ 33,9 milhões. No 1S20, o resultado líquido foi de R$ 43,9 milhões, queda de 5,1% em relação ao 
1S19, mas a tendência é de melhoria nos resultados, com a retomada dos negócios. Consideramos ainda o fato 
de a empresa poder se beneficiar do novo programa habitacional do governo federal que está propondo taxas 
de juros ainda mais atrativas para o segmento de baixa renda, onde a Direcional é bastante ativa.  

Itaú Unibanco (ITUB4): Voltamos com a ação em nossa carteira mensal, em substituição a BBAS3 que foi para 
Carteira Dividendos. O banco tem se mostrado preparado para o enfrentamento da pandemia através dos 
investimentos realizados no desenvolvimento das pessoas e em tecnologia, com destaque para a gestão dos 
riscos de mercado e de crédito. Como já anunciado, o lucro líquido recorrente do 1S20 registrou queda de 41% 
em base de doze meses somando R$ 8,1 bilhões, com redução de 10,5pp no ROAE para 13,1%, refletindo o 
maior custo de crédito por reforço na PDD. Esperamos uma recuperação gradual do resultado no 2º semestre 
por conta do menor custo do crédito e despesas não decorrentes de juros com crescimento abaixo da inflação, 
por menores gastos, notadamente nas operações no Brasil. Seguimos com recomendação de COMPRA para 
ITUB4 com Preço Justo de R$ 32,00/ação. 

 

3. Ações retiradas da Carteira 

Arezzo (ARZZ3): Retiramos a Arezzo da carteira para realização de lucro, após uma valorização de 6,4% no mês 

(já tendo ultrapassando nosso Preço Justo) ante uma queda de 3,44% do Ibovespa.  A alta da ação aconteceu 

mesmo diante de um prejuízo líquido de R$ 82,3 milhões no 2T20 e de R$ 56,4 milhões no 1S20, com os 

negócios da companhia fortemente impactados pela pandemia com redução no volume de vendas de calçados e 

bolsas e queda ainda mais forte nas operações internacionais.  Assim, optamos por sua substituição por outra 

ação com bom potencial de valorização neste momento.  

Banco do Brasil (BBAS3): Estamos retirando a ação de nossa Carteira Mensal e incluindo BBAS3 na Carteira 
Dividendos de setembro dado que o banco irá retomar as antecipações intermediárias de juros sobre capital 
próprio (JCP), suspensas anteriormente. A estratégia corporativa do BB permanece focada nos negócios com 
sinergia em seus segmentos de atuação, na otimização de capital e no controle das despesas.  

Na quinta-feira (27/08) o BB junto com o Votorantim Finanças, protocolaram o pedido de registro de 
distribuição pública primária e secundária de certificados de depósito de ações (Units) do Banco Votorantim 
(Banco BV) junto à CVM. A oferta pode destravar valor no Banco do Brasil, contribuindo para uma melhor 
precificação. Temos recomendação de COMPRA para BBAS3 com Preço Justo de R$ 47,00/ação. 
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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. 


