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Bolsa 

Bolsa – Em apenas três pregões, Ibovespa devolveu, praticamente, todo o 

bom desempenho acumulado em outubro até a última semana.  O Ibovespa 

marcou queda de 4,25% fechando aos 95.369 pontos com nenhuma ação 

do índice do lado positivo. A somatória de notícias negativas e a nova 

realidade imposta pela Covid-19 sobre as grandes economias mundiais 

(Europa e Estados Unidos) bateram mais forte ontem.  A decisão pela volta 

do lockdown em várias regiões deixa claro que o problema vai deixar uma 

carga ainda mais pesada de prejuízos generalizados. Os preços do petróleo 

no mercado internacionais voltam a despencar, o que pode trazer mais 

pressão sobre a Petrobras e o dólar, em meio a tudo isso, segue testando 

novos picos. Hoje as bolsas da Europa mostram recuperação e a Ásia 

fechou e queda, mas a tensão permanece. A agenda econômica vem 

carregada de indicadores, com destaque para a confiança do consumidor, 

industrial, em serviços e na economia da zona do euro em outubro. No 

Brasil a inflação medida pelo IGP-M deve piorar e nos EUA saem em 

destaque o PIB do 3T20, dados de consumo pessoal, emprego, nível de 

conforto do consumidor, etc. Além disso, os resultados corporativos 

concentram a atenção de investidores com destaque para Vale e Petrobras 

divulgados ontem. 

Câmbio 

A corrida para a proteção no dólar, levou a moeda para R$ 5,7502 contra 

R$ 5,7064 na terça-feira. No momento não há espaço para recuo 

significativo na cotação da moeda americana, considerando o momento 

conturbado na economia mundial e uma série de fatores políticos e 

macroeconômicos sem uma direção clara para os investidores.  

Juros  

A pressão sobre os ativos pesou também sobre os juros futuros com a taxa 

do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechando em 

3,51%, de 3,445% na terça-feira e para jan/27 a taxa passou de 7,494% 

para 7,47%. 

  

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Ibovespa Dow Jones

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 26/10/20 Ano

Saldo Mercado Secundário 294,9 (84.677,6)

Ofertas Públicas e Follow on 18.857,0
Saldo (65.820,6)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 95.369 (4,25) 0,8 (17,5)

Ibovespa Fut. 95.050 (3,84) 0,5 (17,9)

Nasdaq 11.005 (3,73) (1,5) 22,6

DJIA 26.520 (3,43) (4,5) (7,1)

S&P 500 3.271 (3,53) (2,7) 1,2

MSCI 2.307 (3,15) (2,6) (2,2)

Tóquio 23.419 (0,29) 1,0 (1,0)

Xangai 3.269 0,46 1,6 7,2

Frankfurt 11.561 (4,17) (9,4) (12,7)

Londres 5.583 (2,55) (4,8) (26,0)

Mexico 37.394 (1,60) (0,2) (14,1)

India 39.922 (1,48) 4,9 (3,2)

Rússia 1.078 (4,69) (8,5) (30,4)

Dólar - vista R$ 5,75 0,77 2,5 42,9

Dólar/Euro $1,17 (0,42) 0,2 4,8

Euro R$ 6,76 0,34 2,7 49,7

Ouro $1.877,19 (1,61) (0,5) 23,7

* Dia anterior, exceto Ásia
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Petrobras (PETR4) - Melhoria na rentabilidade operacional não evita prejuízo 
no 3T20 

Na noite de ontem a empresa divulgou seu resultado do 3T20, que comparado ao mesmo 

período de 2019, mostrou aumento das vendas e da rentabilidade da operação, porém, uma 

forte elevação dos custos financeiros e despesas não recorrentes, levaram novamente ao 

prejuízo. 

A Petrobras teve um resultado negativo de R$ 1,5 bilhão (R$ 0,12 por ação) no 3T20, valor 

43,0% maior que o prejuízo do trimestre anterior e revertendo o lucro de R$ 9,0 bilhões 

apresentado no 3T19. 

 

No 3T20, o volume total produzido teve aumentos de 5,4% em relação ao trimestre anterior e 

2,6% comparado ao 3T19.  As razões para este crescimento foram a maior eficiência 

operacional das plataformas instaladas no Campo de Búzios, o aumento da produção no 

Campo de Atapu (iniciou a produção em junho/20) e a normalização da operação nas 

plataformas que haviam sido paralisadas no 2T20. 

O volume total vendido no 3T20 teve um incremento de 9,8% em relação ao 2T20 e 2,6% no 

comparativo com o mesmo trimestre de 2019.  O grande destaque nos volumes vendidos por 

produto foi a elevação, em relação ao 3T19, da nafta, com alta de 62,5%, indicando a volta das 

vendas para a Braskem.  Foi importante ainda a recuperação das vendas de diesel (+18,3%) e 

gasolina (+32,6%, na comparação com o 2T20, devido ao relaxamento do distanciamento 

social.  Interessante notar a regularidade do crescimento das vendas de GLP, que aumentaram 

2,5% em relação ao trimestre anterior e 2,5% comparado ao 3T19, o que é uma indicação 

positiva para as vendas da Ultragaz (Ipiranga). 

As exportações também cresceram forte no 3T20, com o volume líquido das vendas ao exterior 

atingindo 791 mil barris/dia no 3T20, com aumento de 68,7% em relação ao 3T19. 

O preço médio dos derivados vendidos no mercado interno foi de R$ 258,10 no 3T20, 

mostrando uma recuperação de 30,5% no trimestre, mas ainda 10,9% abaixo do 3T19.  Isso 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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ocorreu em função da baixa dos preços do petróleo (30,5%) nos últimos doze meses, mas com a 

recuperação de 47,3% verificada durante o 3T20. 

Os custos de produção continuam em queda.  No 3T20, o lifting cost sem participações 

governamentais e afretamento foi de US$ 4,34 por barril, valor 8,1% menor que no trimestre 

anterior e 42,5% abaixo do 3T19.  O custo de refino também caiu, atingindo US$ 1,41/barril no 

3T20, 15,6% abaixo do 2T20 e 41,3% inferior ao 3T19.  Esta queda refletiu a maior diluição dos 

custos fixos com o aumento na produção. 

No 3T20, houve um impacto negativo significativo o aumento de 283,4% nas despesas 

tributárias, comparado ao 3T19, devido à adesão da empresa a programas de anistia fiscal nos 

estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, com valor de R$ 1,9 bilhão. 

Foi também muito negativo para o resultado do 3T20 o forte aumento das despesas financeiras 

líquidas, que somaram R$ 22,9 bilhões, valor 86,1% maior que no trimestre anterior e 110,7% 

acima do 3T19.  Esta elevação ocorreu, principalmente, devido à reclassificação para o 

resultado das variações cambiais anteriormente contabilizadas no hedge accounting. 

A dívida líquida em reais da Petrobras ao final do 3T20 (incluindo arrendamentos) era de R$ 

373 bilhões, 4,2% abaixo do trimestre anterior, mas 18,9% maior que no 3T19.  A redução do 

endividamento no trimestre ocorreu pela maior geração de caixa, que permitiu o pré-

pagamento de dívidas. 

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

em 39%).  Em 2020, esta ação caiu 38,1%, bem mais que o Ibovespa, cuja queda foi de 17,5%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 18,67) estava 40,2% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 72,1% acima da mínima. 

 

Vale (VALE3) – Forte alta do lucro no 3T20 

O resultado da empresa, apresentado após o pregão de ontem, mostrou redução nas vendas 

dos principais produtos, mas os aumentos dos preços e os cortes de custos permitiram ganhos 

de rentabilidade e uma forte expansão do lucro. 

No 3T20, a Vale lucrou US$ 2,9 bilhões, valor 75,8% maior que no mesmo período do ano 

passado e 192,3% acima do 2T20. 
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O volume de vendas dos principais produtos da Vale caiu, em relação ao 3T19, com exceção do 

níquel.  Em minério de ferro, foram vendidas 65,8 milhões de toneladas, 11,2% menos que no 

3T19.  Interessante notar que o volume produzido foi maior que o vendido numa quantidade 

ainda maior que no trimestre anterior.  No 2T20, a produção superou as vendas em 13,0 

milhões de toneladas e no 3T20 este volume subiu para 22,9 milhões t.  Como no 2T20, o 

elevado volume de produto em trânsito na cadeia de suprimentos foi o responsável por esta 

diferença.  As vendas de pelotas tiveram outro trimestre de forte queda.  O volume vendido no 

3T20 foi de 6,9 milhões, ficando 23,6% menor que no ano passado.  As vendas de metais 

básicos mostraram queda acentuada em cobre (12,4%), mas um bom aumento em níquel 

(14,3%). 

O aumento dos preços no 3T20 foi fundamental para o bom resultado do período.  O preço 

realizado de minério de ferro pela Vale (US$ 112,1/t) ficou 25,7% acima do mesmo período de 

2019 e 26,1% maior que no trimestre anterior.  Porém, apesar da alta do minério, os preços 

médios das pelotas caíram 2,0% em doze meses.  Nos metais básicos, o preço do níquel subiu 

1,9% em relação ao 3T19 e o cobre teve uma alta bem mais forte no mesmo período (32,6%). 

Foi muito importante para o resultado a redução do custo de produção do minério, que 

compensou o aumento do frete.  O custo “C1” (FOB sem royalties) no 3T20 caiu US$ 2,2 por 

tonelada no trimestre para US$ 14,9/t.  Esta queda foi consequência da maior diluição dos 

custos fixos com o aumento das vendas, a normalização do fluxo de navios, evitando o 

pagamento de adicionais por atrasos (demurrage). 

As provisões e os gastos relativos ao acidente de Brumadinho no 3T20 foram de US$ 114 

milhões, valor 49,3% menor que no 3T19. 

No 3T20, o resultado financeiro negativo atingiu US$ 1,4 bilhão, 19,4% superior ao mesmo 

trimestre de 2019.  Isso foi decorrência de maiores perdas com derivativos e uma variação 

cambial negativa mais elevada. 

Em setembro/2020, a dívida líquida da Vale (incluindo arrendamentos – IFRS 16) era de US$ 

6,1 bilhões, 4,0% menor que no trimestre anterior e 14,5% abaixo do 3T19.  A dívida líquida 

expandida (incluindo swaps cambiais, Refis e provisões para os acidentes) atingiu US$ 14,5 

bilhões, menor em 17,8% menor que 3T19 (queda de US$ 3,1 bilhões). 
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A relação dívida líquida/EBITDA no 3T20 era de 0,3x, vindo também de 0,3x no trimestre 

anterior e 0,5x no3T19. 

Nos últimos doze meses, VALE3 subiu 32,3%, enquanto o Ibovespa teve uma queda de 11,9%.  

A cotação de VALE3 no último pregão (R$ 60,26) estava 5,7% abaixo da máxima alcançada 

neste ano e 93,5% acima da mínima. 

 

Bradesco (BBDC4) – Lucro recorrente de R$ 5,0 bilhões no 3T20 acima do 
esperado 

O Bradesco registrou no 3T20 um lucro líquido recorrente de R$ 5,0 bilhões (ROAE de 15,2%) 

com crescimento de 30% em relação aos R$ 3,9 bilhões do 2T20 (ROAE de 11,9%), explicado 

pela melhora do resultado operacional por redução de 37,1% da PDD em base expandida 

(mesmo com a constituição de R$ 2,6 bilhões de provisões relacionadas ao cenário atual); alta 

de 6,5% das receitas de serviços; e o crescimento de 1,3% das despesas operacionais, em 

percentual abaixo da inflação. Estas linhas do resultado compensaram a queda de 8,4% da 

Margem Financeira sensibilizada pela redução de 29,2% da Margem Financeira com o Mercado 

e a queda de 17,1% do resultado de seguros.  

Um bom resultado trimestral, acima do esperado, e que sinaliza tendência de retomada de 

crescimento do lucro e de retorno. Dentre os principais riscos, o comportamento das receitas 

principalmente oriundas das operações de seguros e de crédito, a redução dos spreads, a 

exposição no segmento de Pequenas e Médias Empresas (PME) e Pessoa Física. Seguimos com 

recomendação de COMPRA para BBDC4 e Preço Justo de R$ 28,00/ação, que traz um 

potencial de alta de 33,3% em relação à cotação de R$ 21,00/ação. 

 

Destaques 

No acumulado de 9M20 o lucro líquido recorrente somou R$ 12,7 bilhões, com queda de 34% 

em relação a igual período de 2019. Este desempenho é resultado do aumento do custo do 

crédito dado o maior nível de provisionamento, somado a redução do resultado de seguros e 

das receitas de serviços. Destaque para o desempenho positivo do IEO – Índice de Eficiência 

Operacional (de 49,5% no 9M19 para 47,2% no 9M20) refletindo o forte controle de custos, 
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principalmente, relacionados à redução das despesas operacionais, aliado ao crescimento de 

4,9% da margem financeira.  

A Margem Financeira no 3T20 registrou queda de 8,4% em base trimestral para R$ 15,3 

bilhões, motivada pela redução de 29,2% da Margem Financeira com o Mercado que somou R$ 

2,5 bilhões, dado a redução da taxa de juros com impacto no resultado do capital de giro 

próprio e menores ganhos na posição de tesouraria do banco. A Margem Financeira com 

Clientes caiu 2,8% em base trimestral para R$ 12,8 bilhões, explicado por menores spreads 

médios por alteração de mix da carteira e redução da Selic.  

PDD Expandida. No 3T20, a PDD em base expandida, registrou queda de 37,1% em relação ao 

2T20 somando R$ 5,6 bilhões, explicado pela redução de 35,7% das despesas com provisões 

(mesmo com a constituição de R$ 2,6 bilhões de provisões relacionadas ao cenário atual) e o 

acréscimo de 65,6% das receitas com recuperações de crédito para R$ 1,8 bilhão. Estas duas 

linhas mais que compensaram o incremento de 56,9% na linha de descontos concedidos/outros 

que alcançou R$ 1,2 bilhão (valor que inclui resultado com BNDU – bens não destinados ao 

uso, provisão para avais e fianças e outros).  

O Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização somou R$ 3,1 bilhões no 

3T20 e R$ 9,8 bilhões no 9M20. A queda de 17,1% se explica pelo aumento de sinistralidade 

nos segmento Saúde e Auto/RE, a maior quantidade de dias úteis (+4) e o aumento das 

indenizações no segmento Vida. 

 As Receitas de Prestação de Serviços somaram R$ 8,1 bilhões no 3T20 (+6,5% ante o 2T20) 

com evolução em praticamente todas as linhas, com destaque para as receitas de 

administração de fundos e cobrança; e principalmente para as rendas de cartões, por aumento 

no volume das transações e as receitas de underwriting, por maior atividade do mercado de 

capitais. No 9M20 as receitas de serviços registram queda de 3,0% frente o 9M19 para R$ 24,0 

bilhões, em função do cenário de pandemia e o reflexo nas receitas de cartões, operações de 

crédito e administração de fundos. 

As Despesas Operacionais somaram R$ 9,9 bilhões no 3T20 após crescimento de 1,3% em base 

trimestral, sendo +1,4% nas despesas de pessoal pelo acordo coletivo e +1,3% nas outras 

despesas administrativas. No acumulado de 9M20 as despesas operacionais registraram queda 

de 5,5% para R$ 30,1 bilhões, com redução de 7,6% das despesas de pessoal refletindo em 

parte o PDV de 2019. As outras despesas administrativas. 

A carteira de crédito expandida no 3T20 cresceu 0,5% no trimestre e 11,7% em doze meses 

para R$ 664,4 bilhões, com destaque para o segmento PJ (+12,9% em doze meses) e o 

segmento das famílias (+9,6% em 12 meses). O banco realizou provisões adicionais de R$ 2,6 

bilhões no 3T20, em patamar abaixo dos R$ 3,8 bilhões do 2T20 e de R$ 2,7 bilhões no 1T20. 

Com isso a PDD expandida no 9M20 cresceu 103,3% frente o 9M19 para R$ 21,2 bilhões.  

• Nesse contexto o índice de cobertura de operações vencidas acima de 90 dias elevou-

se de 299,5% em junho de 2020 para 398,2% em setembro de 2020. Nesta base de 

comparação o nível de provisionamento sobre a carteira subiu de 9,0% para 9,2%. 
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Ressalte-se ainda que o lucro líquido contábil do 3T20 foi sensibilizado por provisão 

para restruturação, principalmente na rede de agências, no valor de R$ 483 milhões. 

• Operações Prorrogadas. Ao final de setembro de 2020 o total prorrogado somava R$ 

72,7 bilhões, 19,2% superior aos R$ 61,0 bilhões de junho de 2020. Desse total, 92% 

estavam em dia; 70% das operações tinham garantia real; 94% com rating AA a C; e 

com tempo médio de relacionamento dos clientes com o banco, de 13 anos. 

A inadimplência medida pelos créditos em atraso (NPL) acima de 90 dias, reduziu de 3,0% no 

2T20 para 2,3% no 3T20 (sendo de 3,4% em PF, 1,9% em Micro/PME e 0,7% em Grandes 

Empresas), refletindo principalmente o incremento de provisão e das prorrogações. No caso 

das Grandes empresas houve crescimento de 0,2pp em base trimestral, pela migração de dois 

casos para a inadimplência acima de 90 dias (100% provisionados). 

Ao final de setembro os Ativos Totais do banco somavam R$ 1.659,7 bilhões (+18,2% em doze 

meses). A Basileia do banco era de 15,1% sendo de 12,9% de capital nível I para um patrimônio 

líquido de R$ 137,5 bilhões. O crescimento do capital nível I de 12,5% para 12,9% na 

comparação trimestral refletiu o lucro do trimestre liquido do pagamento de juros sobre o 

capital próprio e a marcação a mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis para 

venda. O banco se encontra capitalizado e líquido, com destaque para a adequada gestão dos 

riscos de crédito, operacional e de capital. 

 

Odontoprev (ODPV3) – Lucro líquido do 3T20 soma R$ 45,3 milhões, 
crescimento de 60,9% acumulando R$ 278 milhões em 9 meses 

A Odontoprev mostrou um forte crescimento no resultado final do 3T20 e no acumulado de 9 

meses, a despeito da queda na receita líquida. A empresa registou redução nas despesas 

administrativas com redução nos gastos com locação, publicidade e propaganda.  As despesas 

com comercialização também reduziram no período comparativo dom 3T20 e no acumulado de 

9 meses. Além disso, a saudável posição financeira da Odontoprev gera ganhos financeiros 

relevantes.  

Na tabela abaixo estão destacadas as principais contas de resultado. 
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Odontoprev ODPV3

R$ milhões 3T19 3T20 Var. % 9M19 9M20 Var%

Receita Liquida 453 430 -4,9 1.354 1.318 -2,6

Lucro Bruto 228 256 12,1 748 802 7,2

EBITDA 77 128 65,8 307 416 35,6

Resultado Liquido 53 86 60,9 213 278 30,3

Margem Bruta 50,5% 59,5% 55,3% 60,8%

Margem EBITDA 17,1% 29,7% 22,7% 31,6%

Margem  Líquida 11,8% 20,0% 15,7% 21,1%

3T19 3T20 Var. % 2019 ULT. Var% 

Cot. de Fechto (Ajust) - R$/ação 15,70 12,00 -23,5 16,46 12,97 -21,2

18,00

Relação (COT. MAX. / COT. ATUAL) 38,8%

Valor de Mercado Atual (R$ mm) 6.879

Cot./VPA (x) 5,7

Fonte: Economatica e Planner Corretora

Cotação Maxima em 2020 (R$/ação)

 

A ação ODPV3 encerrou ontem cotada a R$ 12,97 com queda de 21,1% no ano.  

 

Grupo GPA (Pão de Açúcar) (PCAR3) - Forte crescimento do lucro do 3T20 
somando R$ 427 milhões 

O Grupo Pão de Açúcar registrou números expressivos no 3T20 com destaque para a receita 

bruta que atingiu R$ 23,5 bilhões, refletindo o crescimento tanto das operações no Brasil como 

das operações internacionais.  

▪ GPA Alimentar Brasil: R$ 17,5 bilhões, crescimento relevante de 20,0%; 

Assaí: faturamento expressivo de R$ 10,1 bilhões, incremento de R$ 2,5 bilhões vs o ano 

anterior.  

Multivarejo: R$ 7,4 bilhões, crescimento de 10,4% no critério ‘mesmas lojas’ excluindo postos e 

drogarias. Destaque para o crescimento de 11% da categoria de alimentos e de 11% da 

categoria de não-alimentos (considerando eletro, produtos para casa e têxtil).  As vendas 

online de alimentos seguiram com evolução expressiva de 240% vs 3T19 e já representam 6% 

das vendas do Multivarejo e 12,4% da bandeira Pão de Açúcar.  

▪ Grupo Éxito: R$ 6,0 bilhões, avanço proforma de 23,7% nas vendas totais e de 2,3% no 

critério ‘mesmas lojas’ excluindo postos e em moeda constante.  
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Resumo dos resultados: 

P.Acucar-Cbd PCAR3

R$ milhões 3T19 3T20 Var. % 9M19 9M20 Var%

Receita Liquida 13.524 21.289 57,4 39.314 61.737 57,0

Lucro Bruto 2.881 4.611 60,0 8.497 13.271 56,2

EBITDA 839 1.636 95,0 2.428 4.082 68,1

Resultado Liquido 153 427 179,1 729 693 -4,9

Margem Bruta 21,3% 21,7% 21,6% 21,5%

Margem EBITDA 6,2% 7,7% 6,2% 6,6%

Margem  Líquida 1,1% 2,0% 1,9% 1,1%

3T19 3T20 Var. % 2019 ULT. Var% 

Cot. de Fechto (Ajust) - R$/ação 89,21 69,74 -21,8 - 63,08 -

94,17

Relação (COT. MAX. / COT. ATUAL) 49,3%

Valor de Mercado Atual (R$ mm) 16.912

Cot./VPA (x) 1,3

Fonte: Economatica e Planner Corretora

Cotação Maxima em 2020 (R$/ação)

 

O resultado financeiro líquido do GPA Consolidado totalizou uma despesa de R$ 486 milhões, 

representando 2,3% da receita líquida, patamar estável vs o 2T20. 

Endividamento - A dívida líquida ajustada pelo saldo de recebíveis não antecipados alcançou 

R$ 9,6 bilhões no GPA consolidado vs R$ 2,2 bilhão no 3T19, reflexo principalmente da 

captação de recursos destinados à aquisição do Grupo Éxito.  A relação dívida líquida/EBITDA 

foi de 2,1x ao final do 3T20, em linha vs o 2T20 (2,2x). 

A posição de caixa registrada ao final do trimestre foi de R$ 7,3 bilhões, o que corresponde a 

124% da dívida de curto prazo, O saldo de recebíveis não antecipados totalizou R$ 194 

milhões. 

Multiplan (MULT3) – Lucro líquido do 3T20 soma R$ 568 milhões refletindo a 
venda da Diamond Tower 

O lucro líquido totalizou R$ 568,8 milhões com margem de 55,7% no 3T20, o maior da história 

da Companhia. O trimestre foi beneficiado pela venda da Diamond Tower que contribuiu com 

R$ 519,8 milhões para o lucro líquido.  

O aumento do lucro líquido sobre o 3T19 também foi beneficiado pelo controle de custos e 

despesas na pandemia, com redução que reduziu as despesas de sede e de propriedades em 

48,5% e 6,8%, respectivamente e a redução de 46,4% no resultado financeiro devido às 

recentes renegociações de dívidas, pré-pagamentos e redução da taxa básica de juros (Selic). 

A retomada das atividades nos shoppings centers, ainda que tendo que respeitar algumas 

restrições, já vem mostrando recuperação dos negócios no setor. A queda na receita líquida 

nos dois períodos comparativos, está justificada pelo fechamento total dos shoppings na 

pandemia. Os próximos trimestres já deverão caminhar para a normalidade. 
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Resumo dos resultados: 

Multiplan MULT3

R$ milhões 3T19 3T20 Var. % 9M19 9M20 Var%

Receita Liquida 323 211 -34,8 945 785 -16,9

Lucro Bruto 245 140 -42,8 713 577 -19,0

EBITDA 235 704 199,4 680 1.228 80,7

Resultado Liquido 122 569 368,0 329 817 148,6

Margem Bruta 75,7% 66,4% 75,4% 73,5%

Margem EBITDA 72,8% 334,0% 71,9% 156,4%

Margem  Líquida 37,6% 269,9% 34,8% 104,1%

3T19 3T20 Var. % 2019 ULT. Var% 

Cot. de Fechto (Ajust) - R$/ação 28,58 19,43 -32,0 32,95 19,02 -42,3

36,01

Relação (COT. MAX. / COT. ATUAL) 89,3%

Valor de Mercado Atual (R$ mm) 11.346

Cot./VPA (x) 1,8

Fonte: Economatica e Planner Corretora

Cotação Maxima em 2020 (R$/ação)

 

Nos dois trimestres anteriores, a companhia adotou medidas de proteção a seus lojistas e 

contenção firme de custos e despesas, para o enfrentamento da crise. Acreditamos na 

recuperação dos resultados. A ação MULT3 acumula queda de 42,3% no ano. 

 

EDP – Energias do Brasil S.A. (ENBR3) – Lucro de R$ 299,8 milhões no 3T20 
com queda de 15% ante o 3T19 

A EDP Energias do Brasil registrou no 3T20 um lucro líquido de R$ 299,8 milhões, com queda 

de 15,3% em relação ao 3T19, acumulando no 9M20 um lucro líquido de R$ 808,0 milhões, 

3,6% inferior a igual período do ano anterior. Esta piora no trimestre refletiu principalmente a 

redução do resultado operacional parcialmente compensada por melhora do resultado 

financeiro. 

Em base ajustada o lucro líquido cresceu 22,3% no trimestre para R$ 207,2 milhões e com alta 

de 4,3% no acumulado de 9 meses para R$ 612,7 milhões. 

Em base consolidada a receita líquida do 3T20 ante o 3T19 caiu 12,8% para R$ 3,0 bilhões. O 

EBITDA ajustado cresceu 19,4% e somou R$ 590,1 milhões, sensibilizado pela redução de 

14,7% dos gastos não gerenciáveis que alcançaram R$ 2,0 bilhões. Já os gastos gerenciáveis 

caíram 3,6% no período para R$ 940 milhões. 

Cotadas a R$ 17,50/ação (valor de mercado de R$ 10,6 bilhões) a ação ENBR3 registra queda 

de 18,4% este ano. O preço Justo de R$ 22,00/ação traz um potencial de alta de 25,7%. 
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Os investimentos somaram R$ 477,5 milhões no 3T20 com queda de 15% em relação aos R$ 

562,2 milhões realizados no 3T19, acumulando R$ 1,2 bilhão no 9M20 (queda de 23% ante o 

9M19).  

Ao final de setembro de 2020 a dívida líquida da EDP era de R$ 5,8 bilhões, em linha com o 

trimestre anterior, e cuja alavancagem financeira consolidada permaneceu em 2,0 x o EBITDA. 

A companhia estabeleceu “o compromisso de manter a dívida líquida/EBITDA ajustado da EDP 

Brasil entre os 2,5x a 3,0x, com o limite mínimo de 2,0x”. 

 

Cesp (CESP6) – Prejuízo de R$ 58,5 milhões no 3T20 

A Cesp registrou no 3T20 um prejuízo líquido de R$ 58,5 milhões que se compara ao prejuízo 

líquido de R$ 7,9 milhões do 3T19. Um resultado construído pelo crescimento de 14% da 

receita líquida, relativa estabilidade do resultado operacional medido pelo EBITDA ajustado 

que cresceu 1% e com impacto do aumento da despesa financeira líquida de 34% no trimestre. 

No acumulado de 9M20 a companhia registrou um lucro líquido de R$ 133,1 milhões, 

revertendo o prejuízo de R$ 170,1 milhões de igual período do ano anterior. 

A ação CESP6 registra queda de 6,6% este ano para uma cotação de R$ 27,67/ação 

equivalente a um valor de mercado de R$ 9,1 bilhões. O preço justo de R$ 34,00/ação traz um 

potencial de alta de 26,5%. 



 

Página | 12  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
29 de outubro de 2020 

 

 

Destaques 

A Receita Líquida do 3T20 cresceu 14% em relação ao 3T19, alcançando R$ 470,5 milhões, 

refletindo principalmente, a sazonalização de energia vendida e o início das operações de 

trading pela Cesp Comercializadora. No acumulado de 9M20 a receita somou 1,4 bilhão 

(+24%). 

Os custos e despesas do 3T20 cresceram 17% totalizando R$ 337,0 milhões. Destaque para a 

Despesa não recorrente de R$ 6 milhões referente a acordos de desligamento e gastos 

médicos do programa de Demissão Voluntária (“PDV”) da Cesp de 2019. No acumulado de 

9M20 a linha de custos e despesas registrou queda de 23% para R$ 776,4 milhões.  

EBITDA ajustado do 3T20 (que exclui provisão para litígios, baixa de depósitos judiciais e PDV) 

somou R$ 236,0 milhões e margem de 50% no 3T20, em linha com o EBITDA ajustado do 3T19 

de R$ 234,6 milhões (margem de 57%). 

Ressalte-se a geração de R$150 milhões de fluxo de caixa operacional após serviço da dívida, 

com o índice de conversão de caixa (FCO após o Serviço da Dívida/EBITDA ajustado) de 64% 

no 3T20. A Cesp destaca que “a conversão de caixa Inclui o pagamento de R$ 14 milhões de 

PIS/COFINS postergado de acordo com as portarias do Ministério da Economia. 

Desconsiderando este efeito a conversão de caixa seria de 70%”. No que se refere ao fluxo de 

caixa livre, a geração de caixa no 3T20 foi de R$88 milhões. 

A companhia realizou a 12ª Emissão de Debêntures de infraestrutura no montante de R$ 1,5 

bilhão a uma taxa de IPCA+4,30% a.a. e prazo de 10 anos. Os recursos foram utilizados para 

quitar antecipadamente parte das debêntures de 2018, emitidas logo após a privatização para 

financiar o pagamento da outorga da concessão da UHE Porto Primavera. Com essa operação 

“a dívida da companhia teve um aumento de 5 anos no prazo médio, mantendo, porém, o custo 

médio, além de melhorar as condições contratuais de forma mais adequá-las ao novo perfil de 

crédito da Cesp”. Ao final de setembro de 2020 a dívida líquida da companhia era de R$ 1,1 

bilhão equivalente a 1,0x o EBITDA ajustado. 

Destaque no trimestre também para o pagamento de R$ 196 milhões em dividendos (R$0,60 

por ação) em outubro, referente à segunda parcela da proposta de distribuição, aprovada em 

março de 2020.  
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A ANEEL, no âmbito da Consulta Pública para regulamentação da Lei nº 14.052/2020, 

publicada em 09 de outubro de 2020, que estabeleceu novas condições para repactuação do 

risco hidrológico, publicou os cálculos preliminares dos prazos de extensão de outorga para as 

usinas hidrelétricas participantes do MRE. Para a UHE Porto Primavera, foi calculado o prazo 

de 7 anos de extensão de outorga, limite permitido pela lei, e para a usina Paraibuna, a 

extensão seria de 269 dias. 

 

Tupy (TUPY3) - Volta ao lucro no 3T20 

Após o pregão de ontem, a empresa divulgou seus números do 3T20, que mostraram uma forte 

recuperação ante aos prejuízos do trimestre anterior, mas também uma considerável melhoria 

nas margens e no lucro na comparação com o 3T19, apesar da forte redução nos volumes 

vendidos. 

No 3T20, a Tupy lucrou R$ 128 milhões (R$ 0,89 por ação), 92,6% maior que no 3T19 e 

revertendo o prejuízo de R$ 83 milhões do trimestre anterior. 

 

No 3T20, as vendas em toneladas da Tupy, sempre comparando ao 3T19, caíram 25,9% com 

quedas acentuadas em todas as linhas de produtos e mercados.  No segmento de Transporte, 

Infraestrutura e Agricultura, os volumes vendidos tiveram retração de 33,6% no mercado 

interno e 23,6% no externo.  Estas quedas ocorreram devido aos efeitos da pandemia na 

indústria automobilística e a retirada de linha de alguns produtos. Em hidráulica, as vendas 

caíram 19,3% no Brasil e 47,5% nas exportações.  Esta forte redução ocorreu, principalmente, 

pela recuperação mais lenta da economia europeia. 

Apesar da forte contração dos volumes vendidos, a receita caiu apenas 6,6%, beneficiada pela 

desvalorização do real e um melhor mix de vendas. 

Apesar da queda das vendas e da receita, a margem bruta no 3T20 ficou 4,4 pontos percentuais 

acima do mesmo trimestre de 2019.  Isso ocorreu pela queda nos custos, derivada da melhor 

gestão da produção, redução das perdas e o desligamento de equipamentos menos eficientes. 

As menores despesas operacionais no 3T20, somadas ao ganho não recorrente de R$ 9,9 

milhões (venda de um terreno) ajudaram a rentabilidade do trimestre.  Com isso, o EBITDA no 

3T20 somou R$ 257 milhões, valor 24,6% acima do 3T19. 
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O resultado financeiro foi negativo em R$ 2,8 milhões, contra um número positivo de R$ 8,0 

milhões no 3T19.  Isso ocorreu devido aos maiores valores de variações monetárias e cambiais. 

A dívida líquida da Tupy em setembro/2020 era de R$ 1.170 milhões, 30,2% acima do 3T19, 

mas 15,4% menor que no trimestre anterior.  A relação dívida líquida/EBITDA no 3T20 era de 

2,0x, vindo de 2,6% no 2T20 e 1,3x no 3T19.  A diminuição da dívida no trimestre ocorreu pela 

melhor geração de recursos, que permitiu um aumento de 11,8% (R$ 152 milhões) no caixa 

durante o trimestre. 

Nossa recomendação para TUPY3 é de Compra com Preço Justo de R$ 25,00 por ação, 

indicando um potencial de alta em 45%.  Neste ano, esta ação caiu 31,6% e o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 17,5%.  A cotação de TUPY3 no último pregão (R$ 17,30) estava 36,7% 

abaixo da máxima alcançada em 2020 e 69,1% acima da mínima. 

 

Ambev (ABEV3) - Forte recuperação da receita, mas pequeno crescimento do 
lucro no 3T20 

A empresa divulgou hoje pela manhã seus resultados do 3T20, que mostraram aumento dos 

volumes vendidos nos maiores mercados e dos preços, mas pequeno crescimento do lucro.  As 

elevações dos custos de produção e financeiros limitaram a expansão do lucro líquido, na 

comparação com o 3T19. 

No 3T20, o lucro líquido ajustado atribuído aos acionistas da Ambev foi de R$ 2,4 bilhões (R$ 

0,15 por ação), 81,5% maior que no trimestre anterior e 3,2% acima do 3T19. 

 

O volume total vendido pela Ambev, sempre comparando ao 3T19, teve um crescimento de 

12,2%.  Os melhores desempenhos nas vendas foram no Brasil, onde os volumes aumentaram 

19,8%, e no Canadá (7,1%). No entanto, os volumes caíram na América Latina (LAS) em 0,4% e 

na América Central e Caribe (CAC) em 9,9%.  A receita cresceu expressivamente em todas as 

regiões, impulsionada pelos aumentos de preços.  Os incrementos na receita foram de 21,2% 

no Brasil, 1,9% no CAC, 15,1% na LAS e 6,4% no Canadá.  Com isso, a receita líquida 

consolidada (conceito reportado) aumentou 30,5%. 
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Novamente no 3T20, os custos tiveram alta uma que reduziu a margem bruta, quando 

aumentaram 41,5% no total.  O custo por hectolitro produzido teve uma elevação de 16,4% 

(sem depreciação), em função da inflação na Argentina, da evolução desfavorável das taxas de 

câmbio e do mix de embalagens mais dispendiosas. 

Um evento que contribuiu positivamente para as margens da operação foi o aumento 

moderado das despesas operacionais.  O volume de despesas com vendas, gerais e 

administrativas no 3T20 ficou maior em 13,0% (incluindo amortização), que no mesmo período 

de 2019. 

Com as pressões de custo, a margem EBITDA no 3T20 teve uma perda de 4,4 pontos, com o 

EBITDA total atingindo R$ 5,1 bilhões, valor 15,0% maior que em 2019. 

A elevação dos custos financeiros no 3T20 foi muito negativa para o resultado.  No 3T20, as 

despesas financeiras líquidas somaram R$ 1,1 bilhão, 274,4% maiores que no 3T19.  Os 

principais fatores para este aumento foram as maiores despesas com juros e com perdas em 

derivativos. 

A situação financeira da Ambev é cada vez melhor.  Ao final do 3T20, a empresa tinha dívidas 

totais de R$ 6,9 bilhões, mas um caixa + aplicações financeiras que somavam R$ 22,4 bilhões.  

Com isso, a posição líquida de caixa no 3T20 ficou em R$ 15,6 bilhões, valor que cresceu 55,5% 

no trimestre e 75,9% no ano.  Este crescimento das disponibilidades foi consequência, 

principalmente, de um aumento no fluxo de caixa das atividades operacionais em 99,3%, com 

redução de 29,5% nos investimentos. 

As ações da Ambev caíram 21,8% nos últimos doze meses e o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 11,8% no período.  A cotação de ABEV3 no pregão de ontem (R$ 13,37) 

estava 31,7% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 29,1% acima da mínima. 

 

Usiminas (USIM5) - Um bom resultado no 3T20 

A empresa divulgou há poucos minutos seus resultados do 3T20, mostrando uma forte 

recuperação em relação ao prejuízo dos últimos trimestres.  No 3T20, a Usiminas conseguiu 

expressivas elevações de preços em siderurgia e mineração, o que teve um forte impacto na 

receita e nas margens.  Além disso, a empresa contou com uma grande redução nas despesas 

financeiras, o que permitiu a volta ao resultado positivo. 

No 3T20, a Usiminas sofreu um lucro de R$ 57 milhões (R$ 0,05 por ação), revertendo os 

prejuízos de R$ 467 milhões do trimestre anterior e R$ 184 milhões do 3T19. 
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Em breve traremos uma análise mais profunda deste resultado, assim como as principais 

informações fornecidas na teleconferência que será promovida pela empresa hoje às 11 horas. 

Nossa recomendação para as ações preferenciais da Usiminas é de Compra com Preço Justo de 

R$ 11,80 (potencial de alta em 9%).  Nos últimos doze meses, USIM5 subiu 50,7%, enquanto o 

Ibovespa teve uma queda de 11,9%.  A cotação de desta ação no último pregão (R$ 10,84) 

estava 11,0% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 189,4% 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 

 26/10/20 Mês Ano

Saldo 294,9 3.076,7 (84.677,6)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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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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