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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a sexta-feira com alta de 2,16% acumulando 
valorização de 3,76% na semana e 11,46% no mês. O volume negociado 
continua elevado, com R$ 33,6 bilhões no total e R$ 27,0 bilhões no à vista. 
Ajudaram os mercados, a sinalização de definição do quadro político nos 
EUA, a despeito do aumento dos problemas gerados pela Covid-19. As 
bolsas de NY em alta e o Ibovespa seguiu o mesmo rumo, refletindo 
também expectativa positiva em relação a decisões importantes para esta 
semana, se o governo e o Congresso, cumprirem a agenda. A agenda 
econômica desta segunda-feira vem fraca com atenção apenas para a 
pesquisa econômica para a Europa e do lado doméstico, o IPC-S da FGV, o 
IGP-10 a balança comercial semanal e o Boletim Focus. As bolsas 
internacionais operam em alta generalizada na zona do euro e no Japão a 
alta é ainda mais expressiva com a divulgação de um PIB intermediário 
robusto. Nas últimas declarações, o presidente Donald Trump parece 
aceitar a derrota na disputa com Biden e caminhar para a transição de 
governo, mas o presidente ainda prepara novas sanções contra a China 
antes de deixar o governo. Hoje o petróleo opera em alta e pode também 
ser mais um fator a influenciar o mercado. Do lado doméstico, a 
expectativa nas decisões do governo e Congresso, neste pós-eleições.  
 
Câmbio 

Câmbio – A moeda americana subiu de R$ 5,4584 para R$ 5,462 com alta 

de 0,08% em dia de bolsa forte. 

Juros  

A sexta-feira 13 foi de queda para os juros futuros com a taxa do contrato 

de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechando em 3,34%, de 

3,385% na quinta-feira. O DI para janeiro de 2027 fechou com taxa de 

7,46%. 

 

 

 

 

 

 

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

 11/11/20 Ano

Saldo Mercado Secundário 2.284,3 (69.875,3)

Ofertas Públicas e Follow on 19.612,5
Saldo (50.262,8)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 104.723 2,16 11,5 (9,4)

Ibovespa Fut. 104.975 2,02 11,1 (9,3)

Nasdaq 11.829 1,02 8,4 31,8

DJIA 29.480 1,37 11,2 3,3

S&P 500 3.585 1,36 9,6 11,0

MSCI 2.529 0,80 10,3 7,2

Tóquio 25.386 (0,53) 10,5 7,3

Xangai 3.310 (0,86) 2,7 8,5

Frankfurt 13.077 0,18 13,2 (1,3)

Londres 6.316 (0,36) 13,3 (16,3)

Mexico 40.792 1,13 10,3 (6,3)

India 43.638 0,45 10,2 5,8

Rússia 1.228 (0,86) 15,1 (20,7)

Dólar - vista R$ 5,46 0,08 (4,9) 35,7

Dólar/Euro $1,18 0,24 1,6 5,5

Euro R$ 6,46 0,28 (3,4) 43,2

Ouro $1.889,20 0,66 0,6 24,5

* Dia anterior, exceto Ásia
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Cosan S.A. (CSAN3) – EBITDA ajustado de R$ 1,7 bilhão (+6%), em função da 
recuperação da economia e o reflexo nas operações 

A Cosan S.A. registrou no 3T20 um lucro líquido de R$ 304 milhões, que se compara ao lucro 

líquido de R$ 819 milhões de igual trimestre de 2019, impactado pelo efeito negativo da 

marcação a mercado das ações da Rumo, menor rendimento de aplicações financeiras, e a 

redução no lucro líquido da Raízen Energia e da Compass.  Nesse contexto ressalte-se para o 

consumo de caixa proforma de R$ 1,5 bilhão, refletindo a amortização de dívidas na Raízen e 

participação da Cosan no follow on realizado pela Rumo S.A. Em base ajustada o lucro líquido 

reduz-se a R$ 273 milhões (-44%).  

Destaque para o EBITDA de R$ 1,9 bilhão no 3T20 e em base ajustada, de R$ 1,7 bilhão – com 

crescimento de 6,2% em relação ao 3T19, potencializado pela recuperação das operações 

afetadas pela crise no trimestre anterior. Ao preço de R$ 78,44/ação, correspondente a um 

valor de mercado de R$ 30,9 bilhões, a ação CSAN3 registra alta de 15,2% este ano.  

Destaques  

A Cosan S.A. registrou no 3T20 uma Receita Líquida de R$ 17,5 bilhões, 6,9% inferior ao 3T19. 

Nesta base de comparação a companhia reportou um EBITDA de R$ 1,9 bilhão (-12,4%), mas 

que já refletiu a retomada parcial da atividade econômica. Em base ajustada o EBITDA somou 

R$ 1,7 bilhão, 6,2% superior a R$ 1,6 bilhão reportado em igual trimestre do ano anterior. 

Os investimentos no 3T20 somaram R$ 723 milhões, pouco acima do 3T19 (R$ 681 milhões). A 

dívida líquida cresceu 23% em base anual para R$ 15,9 bilhões. A alavancagem proforma 

elevou-se de 2,4x no 2T20 para 2,7x no 3T20, explicado pela combinação do maior saldo de 

dívida líquida e menor EBITDA (últimos 12m), em função principalmente dos impactos da crise 

nos resultados do trimestre anterior. 

Raízen Combustíveis. Alcançou um EBITDA ajustado consolidado (Brasil + Argentina) de R$ 

907 milhões, revertendo o resultado negativo do 2T20 e com incremento de 37% frente o 

3T19, impulsionado pela retomada da demanda e melhora do ambiente de negócios 

contribuindo para a recuperação da rentabilidade. 

• Raízen Combustíveis Brasil. O EBITDA ajustado somou R$ 611 milhões no 3T20, 

comparado a R$ 65 milhões no 2T20, refletindo a recuperação sequencial tanto dos 

volumes quanto da rentabilidade, alavancada por ganho na estratégia de suprimentos 

e comercialização e maior eficiência operacional. O volume total de vendas apresentou 

crescimento de 27% frente o 2T20, em função da expansão das vendas de diesel 

(+25%) e ciclo Otto (+31% em gasolina equivalente), em função da maior circulação de 

veículos. Na comparação anual, o EBITDA ajustado foi 5% inferior ao 3T19, em razão 

do menor volume vendido (-9%) nos segmentos ainda afetados pela pandemia (varejo 

e aviação). 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• Raízen Combustíveis Argentina. O EBITDA ajustado atingiu USD 56 milhões (R$ 296 

milhões) no 3T20, revertendo a perda apresentada no 2T20, beneficiado pela 

recuperação do volume vendido (+34%), menor custo unitário dos insumos e produtos 

vendidos, e recomposição dos preços de venda. Quando comparado ao 3T19, o 

resultado cresceu, mesmo com a queda de 32% nas vendas, devido à fraca base de 

comparação, sensibilizada pelo congelamento de preços do petróleo e dos 

combustíveis. 

Raízen Energia. O EBITDA ajustado do segundo trimestre da safra 2020/21 alcançou R$ 974 

milhões (+15%), explicado por maior volume de vendas de açúcar próprio com melhores preços 

médios, aliado aos ganhos de eficiência, que resultaram em menor custo unitário (ex-

Consecana). A empresa destacou que “o menor volume de chuvas do período permitiu a 

aceleração da moagem (+3%), que, combinado à maior produtividade (+13%), medida em 

toneladas de ATR/ha, contribuíram para aumentar a produção de açúcar equivalente (+6%)”. 

Compass Gás & Energia. O EBITDA ajustado do 3T20 somou R$ 646 milhões, reflexo da maior 

demanda por gás natural na Comgás (+34%), dada a retomada gradual da atividade econômica; 

sendo praticamente estável (-1%) quando comparado ao 3T19 explicado pela gestão das 

despesas e o reajuste das margens pela inflação em maio de 2020. O segmento industrial foi o 

principal responsável pelo aumento do volume, crescendo 37% frente o 2T20 e 2% em relação 

ao 3T19. O volume do segmento comercial expandiu 49% na comparação com o 2T20, mas com 

queda de 34% na comparação anual. As vendas para o segmento residencial cresceram 6% em 

base trimestral, impulsionadas pela adição bruta de 121 mil clientes nos últimos 12 meses, 

ficando estável frente o 3T19. 

Moove. O EBITDA totalizou R$ 177 milhões no 3T20. O melhor desempenho na comparação 

trimestral refletiu a recuperação do volume vendido (+95%) em todos os países de atuação. 

Quando comparado ao 3T19, o aumento nas vendas foi de 21%. Some-se o melhor 

desempenho operacional, a maior contribuição em reais das operações internacionais, e os 

ganhos de eficiência. 

 

Cemig S.A. (CMIG4) – Lucro líquido de R$ 545,4 milhões no 3T20 ante o 
prejuízo líquido de R$ 281,8 milhões do 3T19 

A Cemig registrou um lucro líquido de R$ 545,4 milhões no 3T20 que se compara ao prejuízo 

líquido de R$ 281,8 milhões do 3T19 um resultado construído pelo crescimento de 5% da 

receita líquida consolidada e a melhora do resultado operacional (+24% em base ajustada), com 

+3,3pp na margem EBITDA ajustada para 20,9%. Essa melhora refletiu principalmente a 

gradual recuperação da economia responsável por aproximadamente “41% do EBITDA 

ajustado em base trimestral”. 

Ao preço de R$ 11,32/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 17,2 bilhões, a ação 

CMIG4 registra queda de 12,1% este ano. O Preço Justo de R$ 13,85/ação (mercado) traz um 

potencial de alta de 22,3%. 
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Destaques 

A receita líquida aumentou 4,9% entre os trimestres comparáveis para R$ 6,4 bilhões. 

Ressalte-se o aumento de 1,4% na energia distribuída pela Cemig Distribuição (Cemig D) no 

3T20 em relação ao 3T19 e a reversão de PDD do Estado de Minas Gerais no montante de R$ 

231 milhões no 3T20 devido ao requerimento protocolado pela companhia junto à Secretaria 

de Estado da Fazenda de Minas Gerais para compensação utilizando créditos tributários 

relativos ao ICMS, o qual foi deferido. 

Redução de custos de PMSO, que apresentaram queda de 4,7% quando desconsiderada a 

despesa de PLR, que foi maior em função do lucro apresentado no 3T20, em comparação a uma 

reversão de PLR no 3T19 por conta do prejuízo apresentado no período.  

Reconhecimento a valor de mercado do investimento na Light no 3T20, com impacto negativo 

da remensuração no valor R$ 136 milhões, correspondendo a um valor líquido de tributos de 

R$ 90 milhões. 

O total da dívida bruta consolidada da Cemig era de R$ 16,1 bilhões ao final de setembro de 

2020, montante R$ 1,3 bilhão superior ao do final de 2019, refletindo, principalmente, a 

desvalorização do real, que impactou no aumento da dívida em dólar em R$ 2,4 bilhões no 

período. A companhia ressalta que registrou saldo líquido positivo de operações de hedge, 

referente a proteção da dívida de bonds, no valor total de R$ 3,3 bilhões. Este ano, foram 

amortizadas dívidas no total de R$ 2,2 bilhões e R$ 850 milhões em novas captações, realizada 

pela Gasmig através de sua 8ª emissão de debêntures em setembro de 2020. 

Ao final do 3T20 a dívida da companhia era de R$ 10,6 bilhões abaixo dos R$ 12,2 bilhões do 

2T20 e com queda de 21,5% em relação ao 3T19, sendo que, excluído o hedge, alcançou R$ 7,3 

bilhões, com queda de 38,1% no período comparativo. 

 

 

(CVC (CVCB3) – Prejuízo líquido de R$ 215,6 milhões no 3T20 

A CVC Corp divulgou os resultados do 3T20 com prejuízo líquido de R$ 215,6 milhões, 

revertendo o lucro líquido de R$ 13,2 milhões em igual período de 2019. A empresa explicou 

que a perda refletiu os impactos das restrições provocadas pela pandemia de covid-19 nas suas 

atividades operacionais.  

O peso da pandemia sobre os negócios da companhia no 3T20, resultou numa queda de 8,2% 

nas reservas confirmadas no Brasil em relação ao 3T29, somando R$ 874,0 milhões.  As 

reservas confirmadas da CVC Corp, incluindo as operações na Argentina, totalizaram R$1,04 

bilhão no 3T20, queda de 78,6% em relação ao 3T19 pro forma.  Considerando ainda o cenário 

de pandemia, a Receita Líquida para as operações no Brasil e Argentina totalizaram R$ 62,0 

milhões, queda de 86,7% em relação ao 3T19 pro forma. 
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O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 11,7 milhões no trimestre, baixa de 79,5% no 

ano, refletindo a “redução dos encargos financeiros, redução do volume de vendas através da 

cessão de direitos creditórios às financeiras e ganho nas operações de hedge. 

O Ebitda ajustado do período foi negativo em R$ 117,2 milhões, contra resultado positivo de 

R$ 159 milhões um ano antes. A margem fechou negativa em 189% contra margem Ebitda 

positiva de 37,2% no 3T19. 

Cvc Brasil CVCB3

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

Receita Liquida 450 62 -86,2 1.403 462 -67,1

Lucro Bruto 450 62 -86,2 1.305 355 -72,8

EBITDA 169 -142 - 448 -1.081 -

Resultado Liquido 80 -212 - 160 -1.586 -

Margem Bruta 100,0% 100,0% 93,0% 76,7%

Margem EBITDA 37,5% -228,6% 32,0% -233,9%

Margem  Líquida 17,7% -342,1% 11,4% -343,2%

3T19 3T20 Var. % 2019 ULT.

Var% 

(2020) 

Cot. de Fechto (Ajust) - R$/ação 52,05 16,13 -69,0 41,21 14,46 -64,9

42,25

Relação (COT. MAX. / COT. ATUAL) 192,2%

Valor de Mercado Atual (R$ mm) 2.499

Cot./VPA (x) -7,5

Fonte: Economatica e Planner Corretora

Cotação Maxima em 2020 (R$/ação)

 

Apesar de todos os problemas enfrentados desde o ano passado, a CVC mostrou boa geração 

de caixa operacional nos 9M20 somando R$ 1,24 bilhão, contra uma geração de caixa de R$ 

247,2 milhões em igual período de 2019, reflexo da postergação dos embarques já contratados 

e redução significativas das novas vendas, aliadas a medidas de contenção de gastos em unção 

da crise. 

 

CCR (CCRO3) - Todos os segmentos melhorando 

Após o último pregão, a empresa divulgou seus dados operacionais do período entre 6 e 12 de 

novembro, mostrando a paulatina melhora em todos seus segmentos de atuação 

(administração de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos), que foram muito afetados pelas 

medidas de distanciamento social usadas para o combate à pandemia de Covid-19. 

Estes dados indicam que a CCR poderá continuar obtendo melhores resultados, assim como 

ocorreu no 3T20, que foi divulgado na semana passada. 
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O tráfego consolidado da CCR (sem a ViaSul) entre os dias 6 e 12 de novembro, comparado a 

igual período do ano passado, mostrou um aumento 2,3%, com queda de 5,5% na 

movimentação dos veículos de passeio, mais que compensada pelo aumento de 8,5% nos 

pesados. 

No acumulado do ano, até o dia 12 de novembro, a movimentação nas rodovias administradas 

pela CCR (incluindo ViaSul) caiu 15,9% em veículos de passeio, mas aumentou 7,8% em 

comerciais, levando a uma diminuição de 3,2% no tráfego total. 

A movimentação nos aeroportos e nas cidades melhorou entre 6 e 12 de novembro.  Na CCR 

Mobilidade, o número de passageiros transportados caiu 48,0%, número bem melhor que no 

período anterior, quando a queda foi de 54,5%.  Na CCR Aeroportos, a contração no período foi 

de 59,1%, também menor que no anterior (-62,2%). 

Vale lembrar que no 3T20 os resultados da CCR mostraram recuperação no tráfego, na receita, 

rentabilidade operacional e no lucro em relação ao trimestre anterior. Porém, na comparação 

com o mesmo trimestre do ano passado, observa-se ainda um longo caminho para o retorno à 

rentabilidade que a empresa já teve. No 3T20, a CCR obteve um lucro de R$ 118 milhões (R$ 

0,06 por ação), 65,2% menos que no mesmo período do ano passado, mas revertendo o 

prejuízo de R$ 142 milhões do 2T20. 

Nossa recomendação para CCRO3 é de Compra com Preço Justo de R$ 17,50 (potencial de 

alta em 49%).  Nos últimos doze meses, as ações da CCR caíram 29,3% e o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 1,3% no período.  A última cotação de CCRO3 (R$ 11,75) estava 39,2% 

abaixo da máxima alcançada em 2020, mas 34,7% acima da mínima. 
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JHSF (JHSF3) – Encerramento de programa de recompra de ações 

A JHSF anunciou na sexta-feira o encerramento do seu programa de recompra de ações, 

aprovado no último mês de agosto, que previa a aquisição de até 28 milhões de papéis da 

empresa. No fim, foram adquiridas 2,8 milhões de ações, 10% do total estimado, as quais 

permanecem em tesouraria. 

Na sexta-feira a ação JHSF3 encerrou cotada a R$ 7,59 com alta de 8,4% no ano. O valor de 

mercado da companhia é de R$R 5,2 bilhões. 

 

Energisa (ENGI11) – OPA para aquisição de ações da subsidiária Rede Energia 

Cumprindo determinação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Energisa registrou 

pedido para oferta pública de aquisições de ações (OPA) para um aumento de participação no 

capital social da controlada Rede Energia referente à venda de 67,642 milhões de ações da 

Rede pelo Bndespar.  

A Energisa contratou a Modal DTVM para intermediar a oferta, que será de R$ 9,40 por ação 

da Rede, acima do laudo de avaliação (R$ 7,98/ação). A Energisa destaca ainda que a OPA só 

poderá ser efetivamente lançada pela companhia, na forma de edital, após a conclusão desta 

análise e o deferimento do seu registro. 

Nesta sexta-feira (13/11) as Units da companhia (ENGI11) fecharam a R$ 45,60 (valor de 

mercado de R$ 20,6 bilhões) com queda de 14,0% este ano. O preço Justo de mercado de R$ 

56,00/Unit aponta um potencial de alta de 23,1%. 
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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 

 11/11/20 Mês Ano

Saldo 2.284,3 15.011,7 (69.875,3)

Fonte: B3  
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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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kborges@planner.com.br  
 

 


