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Destaques

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 98.937 2,24% 4,08% -14,45% 06/07/2020

S&P 500 (EUA) 3.180 1,59% 2,56% -1,58% 06/07/2020

IPC (México) 37.885 -0,17% 0,45% -12,99% 06/07/2020

STOXX 600 (Europa) 368 -0,93% 2,05% -11,57% 08:11:30

FTSE 100 (Reino Unido) 6.208 -1,24% 0,62% -17,69% 08:11:28

DAX (Alemanha) 12.587 -1,15% 2,24% -5,00% 08:11:34

CAC 40 (França) 5.030 -1,00% 1,91% -15,85% 08:11:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.615 -0,44% 1,47% -4,40% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.345 0,37% 12,08% 9,68% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.013 -0,03% 1,95% -10,04% 04:16:14

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 99,8 0,70% 1,79% 16,04% 06/07/2020

Cobre (USd/lb.) 275,7 -0,65% 1,03% -2,25% 08:16:30

Ouro (USD/t oz.) 1.783,4 -0,56% -0,95% 15,76% 08:16:28

Prata (USD/t oz.) 18,3 -1,68% -1,97% 0,60% 08:16:02

Platina (USD/t oz.) 840,0 0,27% -1,32% -15,07% 08:15:41

Paládio (USD/t oz.) 1.944,9 -0,38% -1,12% 2,58% 08:13:11

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 42,8 -0,74% 3,66% -31,53% 08:16:29

Petróleo WTI (USD/bbl.) 40,2 -0,98% 2,44% -31,01% 08:16:33

Gasolina (USd/gal.) 124,5 0,34% 3,62% -31,46% 08:16:24

Gás Natural (USD/MMBtu) 1,9 3,61% 8,28% -18,24% 08:16:34

Etanol (USD/gal.) 1,4 235% 1203% -586% 04:56:57

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 343,5 -0,87% 0,59% -14,34% 08:15:26

Soja (USd/bu.) 902,3 -0,44% 2,27% -7,82% 08:16:32

Café Robusta (USD/MT) 1.170,0 -0,43% -1,43% -18,52% 08:16:32

Café Arábica (USD/bag) 111,3 -5,68% -3,30% -26,82% 06/07/2020

Açúcar (USd/lb.) 11,9 -0,34% -0,59% -14,34% 08:16:20

Boi Gordo (USd/lb.) 100,1 0,70% 3,97% -14,06% 06/07/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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Azul: Cia inicia o processo de demissões

De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeroviários
(SNA), mais de mil trabalhadores já teriam sido
dispensados.

O Sindicato ainda informa que as negociações com a
companhia estão paralisadas.

A Azul não confirmou o número, mas informou que
tem buscado soluções para o enfrentamento da crise.

Impacto: Neutro. As demissões corroboram a situação
delicada que a companhia aérea está atravessando.
Entretanto, é um movimento a ser feito para reduzir sua
elevada folha salarial em meio à crise que impacta
diretamente as operações da Azul.

CCR: Empresa assina contrato para administrar
trecho da BR-101 em SC

CCR assinou contrato para administrar trecho da
BR-101 em Santa Catarina, através da
Concessionária Catarinense de Rodovias. O trecho
possui distância total de 220,4 quilômetros.

O contrato tem duração de 30 anos, garantindo
investimento de R$3,4 bilhões, além de cobertura de
custos operacionais de R$4 bilhões.

O governo estima que serão criados mais de 1 mil
empregos diretos e cerca de 500 empregos indiretos.

Em leilão realizado em fevereiro, A CCR conseguiu a
concessão do trecho catarinense da BR-101,
oferecendo um deságio de 62,04% sobre a tarifa de
referência, o grupo bateu a rival Ecorodovias, que
havia oferecido um desconto 51,63% sobre o valor
máximo do pedágio definido no edital.

De acordo com a ANTT, serão implantadas 98
quilômetros de faixas adicionais, 70 quilômetros de
vias marginais, passarelas, rotatórias, dispositivos
em desnível, adequação de acessos, canalização de
fluxos de tráfego.

Impacto: Positivo. O contrato da BR-101 vai garantir
investimento de R$3,4 bilhões, além da cobertura de
custos operacionais de R$4 bilhões. Ainda, é estimado
estima que sejam criados mais de 1 mil empregos diretos
e cerca de 500 empregos indiretos. Gostamos da
companhia pois atua em diferentes frentes de concessão,
possuindo portfólio bastante diversificado. Por mais que
suas diferentes operações tenham sido fortemente
impactadas durante a pandemia, acreditamos que seus
fluxos rapidamente deverão voltar a normalidade,
conforme novas fases da reabertura gradual.

Índices locais

BM&F

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 98.937 2,24% 4,08% -14,45% 06/07/2020

IBrX (Ibrx 100) 41.877 2,18% 4,14% -13,97% 06/07/2020

IMOB (Imobiliário) 1.063 2,10% 8,99% -23,47% 06/07/2020

INDX (Industrial) 18.478 0,81% 3,24% -12,79% 06/07/2020

IFNC (Financeiro) 10.545 2,89% 6,24% -20,24% 06/07/2020

ICON (Consumo) 4.848 1,90% 3,07% -8,16% 06/07/2020

IMAT (Materias básicos) 3.380 1,42% 1,87% -6,36% 06/07/2020

IEE (Energia Elétrica) 71.990 0,54% 2,61% -6,05% 06/07/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.999 0,62% 2,98% -7,11% 06/07/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.802 -0,38% -0,14% -12,36% 06/07/2020

IGC (Gov. Corp.) 16.011 1,91% 3,94% -11,93% 06/07/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.624 1,48% 3,36% -7,43% 06/07/2020

ITAG (Tag Along) 22.023 2,22% 4,32% -13,84% 06/07/2020

IDIV (Dividendos) 5.851 1,53% 4,58% -14,64% 06/07/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 5,355 -0,77% 2,07% -24,84% 06/07/2020

Selic 2,25% 17/06/2020

P/L Ibovespa (atual) 37,7x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 17,7x -

DI Jan 21 2,09% 3 p.p. -9 p.p. -247 p.p. 06/07/2020

DI Jan 23 3,99% 1 p.p. -19 p.p. -180 p.p. 06/07/2020

CDS 5 anos (em p.b.) 227 1 p.p. 19 p.p. 127 p.p. 08:25:54

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 4.065 3.335 730 255 370

Investidor Estrangeiro 172.866 137.411 35.455 7.706 71.946

Fundos 277.584 311.196 -33.612 -8.471 -75.550

Pessoa Física 2.220 5.285 -3.065 165 2.670
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Cosan: Cia dá início as discussões sobre o potencial IPO da Raízen

Cosan deu início às discussões sobre o potencial IPO da joint venture, Raízen, com a Shell, sua sócia na empresa.

O diretor financeiro da Cosan, Marcelo Martins disse ontem, em conferência com analistas, que já foram feitos grandes
progressos quanto a reestruturação societária da companhia, a ser promovida pelo grupo brasileiro, mas ainda não há um
acordo final.

Para Martins, a situação mais desafiadora nesse processo entre as controladas é a da Raízen, isso porque as decisões
tomadas sobre a empresa não dependem exclusivamente da Cosan.

Ainda precisa ser discutido se, caso venha a ocorrer seu IPO, este seja dividido em duas operações, uma para Raízen
Combustíveis e outra para Raízen Energia.

Marcelo Martins disse que a Cosan pretende manter seu controle nas operações. Ainda, a incorporação da Cosan Limited
pela Cosan S.A. poderá trazer economias, especialmente em termos de despesas gerais e administrativas, mas ainda não há
estimativa para as sinergias.

De acordo com a diretora de relações com investidores da Cosan Limited, Paula Kovarsky, a estimativa inicial de conclusão
da operação é de 250 dias. Sendo que, os comitês independentes que serão constituídos para definir os termos da
reorganização societária deverão estar formados em cerca de 45 dias, com divulgação das recomendações em 180 dias,
que serão contados a partir de sexta-feira.

Outro fator importante, além de conseguir as aprovações necessárias, é que a consumação da operação levará em conta as
condições do mercado.

Impacto: Positivo. A incorporação da Cosan Limited pela Cosan S. A. poderá trazer algumas economias para a empresa, e também
acelerar os planos de ofertas públicas das controladas, como é o caso da Raízen, que já está com seu IPO em discussão. Ainda é
necessário discutir se este seria dividido em Raízen Combustíveis e outra para Raízen Energia. De qualquer forma, reforçamos nossa
recomendação de compra no papel, dadas as boas expectativas para a companhia nos próximos períodos.

CVC: Erros contábeis são maiores do que o previsto inicialmente

Segundo divulgação da companhia, os erros contábeis informados em 28 de fevereiro, com ajustes na receita líquida, eram
de R$250 milhões entre 2015 e 2019.

Agora, a CVC estima que tais erros representam R$350 milhões, incluindo exercícios anteriores a tal período.

Por outro lado, a companhia prevê recuperar R$55 milhões em tributos pagos indevidamente.

Com o cancelamento de viagens e bilhetes aéreos devido à crise, a CVC teve impairment de cerca de R$475 milhões no
1T20, referentes a ativos intangíveis originados na aquisição de empresas, principalmente na Argentina e R$81 milhões em
créditos de tributos diferidos relativos a prejuízos acumulados e diferenças temporárias, que dificilmente serão utilizados
em um período razoável (embora seja possível utilizar no futuro).

Até 30 de julho, o volume de cancelamento de viagens totaliza R$96 milhões. Desse montante, cerca de R$13 milhões não
são recuperáveis. A companhia também teve custo de cerca de R$3 milhões com repatriação de passageiros durante a
pandemia.

Atualmente, a inadimplência é de R$72 milhões em saldos em aberto a receber de clientes de franquias, sendo esses de
baixa expectativa de recebimento.

A CVC também conta com perdas relacionadas a contratos com fornecedores de créditos para utilização futura, de
pagamentos antecipados e já efetuados, como hotéis, cias aéreas, navios, totalizando cerca de R$16 milhões.

No total, a CVC tem um saldo de R$380 milhões, com cias aéreas, em bilhetes já pagos. Tal montante poderá resultar em
prejuízos adicionais caso companhias não honrem seus compromissos.

Por fim, a empresa informou que pretende fazer, em breve, uma capitalização para fortalecer sua posição financeira.

Impacto: Negativo. A crise teve impacto relevante nas operações da CVC. Porém, a situação deverá seguir complicada para a
empresa enquanto a situação sanitária não se normalizar.
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Even: Construtora divulga dados operacionais do 2T20

A Even foi a primeira construtora a divulgar os dados operacionais do 2T20.

Dentre os principais destaques:

•A cia lançou 2 empreendimentos no Rio Grande do Sul com VGV de R$171 milhões;
•As vendas líquidas totalizaram R$301 milhões, queda de 38,9% no A/A, porém crescendo 17,5% no T/T;
•A velocidade das vendas ficou em 14% no 2T20, vs. 20% no 2T19, e 12% no 1T20;
•Os distratos totalizaram R$50 milhões, queda de 32% na comparação anual.
• A companhia encerrou o trimestre com landbank de R$6,8 bilhões em VGV, aumento ocorrido após adquirir 2 terrenos
por meio de permuta, com VGV de R$132 milhões.
•Por fim, a Even entregou 2 projetos equivalentes a R$202 milhões e 325 unidades.

Impacto: Marginalmente positivo. A Even demonstrou que os impactos da pandemia no setor imobiliário passou a se reduzir no
2T20, com dados de vendas líquidas e velocidade das vendas se elevando na comparação com o 1T20.

JHSF: Catarina Fashion Outlet é fechado por tempo indeterminado

A JHSF divulgou informou que as operações do Catarina Fashion Outlet foram suspensas por tempo indeterminado.

A medida foi tomada após determinação da prefeitura de São Roque, estabelecendo que comércios não essenciais devem
ser fechados.

A macrorregião de Sorocaba (onde São Roque se encontra) voltou a ser classificada à fase 1 (vermelha) do Plano de São
Paulo.

Durante a suspensão, clientes poderão apenas retirar mercadorias no local.

Impacto: Negativo. O novo fechamento do Catarina coloca em xeque a sustentabilidade da reabertura econômica de
estabelecimentos comerciais como shoppings e Outlets.

Petrobras: Cia inicia processo de venda de cinco térmicas

A Petrobras deu início a fase não vinculante do processo de venda de sua participação em termelétricas.

As cincos térmicas envolvidas são Brasympe Energia, Energética Suape II, Termoelétrica Potiguar, Companhia Energética
Manauara (CEM) e Brentech Energia.

Estes ativos permitem a geração a óleo combustível, biocumbustível e diesel.

E a participação da estatal em cada uma delas é: 20% da Brasympe, 20% da Suape II, 20% da Termoelétrica Potiguar, 40%
da CEM e 30% da Brentech.

Impacto: Positivo. A Petrobras segue vendendo sua participação em ativos que não a são estratégicos no momento, o que segue sua
estratégia de atuação. A estatal havia adiado algumas destas vendas por conta da pandemia, mas agora já voltou a dar sequência no
projeto. Desse modo, reiteramos nossa recomendação de compra para o papel.

Vale: Cia captou US$1,5 bilhão em bonds

A Vale confirmou sua oferta de bonds de sua subsidiária Vale Overseas no valor de US$1,5 bilhão.

A precificação ficou em 3,75% ao ano, pagos semestralmente, com vencimento em julho de 2030.

O valor representa um spread de 317,1 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA.

Os recursos serão utilizados para atividades corporativas em geral.

Segundo fontes do Broadcast, a demanda pelos bonds atingiu US$9 bilhões.

Impacto: Marginalmente positivo. A companhia consegue capitalizar sua subsidiária a custo baixo, com uma demanda
extremamente forte pelos seus bonds.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1.121 milhões na B3 na quinta-feira, dia 02. No mês de Julho, o
saldo acumulado está negativo em R$ 1.138 milhões. No acumulado do ano, este saldo está negativo em R$ 77.642 milhões.

Evento Período de Referência Projeções do Mercado Anterior
07/jul

8:00 Brasil Indicadores do Mercado de Trabalho Jun - -

11:30 Brasil Leilão Tradicional (NTN-B) - - -

3:00 Alemanha Produção Industrial (MoM% a.s.) Mai 10.0% -17.9%

10:00 EUA Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) - - -

11:00 EUA Criação Emprego (a.s.) Mai 4800 5046

15:00 EUA Discurso de M. Daly (Fed S. Francisco) - - -

Saldo Participação Por Invest.           

02/07/2020 Julho

Inves. Estrangeiro -1.121 -1.138 -77.642 46%

Institucional 501 959 33.940 21%

Pessoa Física 510 54 40.028 28%

Instit. Financeira 63 91 -626 4%

Emp. Priv/Publ 47 40 4.043 1%

Outros 0 -7 259 0%

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem

Fonte: B3; Realização: Guide Investimentos

Tipo de Investidor (R$MM) Julho Acumulado no ano
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Proventos

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Agenda corporativa

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Stock Guide

Confira tambémnossoGuia deAções (aqui)

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq % Yield Data Pgto

01/07/2020 02/07/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,08% 03/08/2020

01/07/2020 02/07/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,08% 03/08/2020

06/07/2020 07/07/2020 HGTX3 Cia Hering JCP 0,187R$     1,28% n/a

08/07/2020 09/07/2020 EQTL3 Equatorial Energia SA Dividendo 0,320R$     1,36% 31/12/2020

23/07/2020 24/07/2020 CYRE3 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Dividendo 0,257R$     1,05% n/a

28/07/2020 29/07/2020 BRDT3 Petrobras Distribuidora SA Dividendo 0,043R$     0,19% 30/12/2020

29/07/2020 30/07/2020 ELET3 Centrais Eletricas Brasileiras SA Dividendo 1,591R$     4,96% n/a

29/07/2020 30/07/2020 ELET5 Centrais Eletricas Brasileiras SA Dividendo 2,248R$     - n/a

29/07/2020 30/07/2020 ELET6 Centrais Eletricas Brasileiras SA Dividendo 1,750R$     5,24% n/a

30/07/2020 31/07/2020 MGLU3 Magazine Luiza SA Dividendo 0,094R$     0,13% n/a

31/07/2020 03/08/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 01/09/2020

31/07/2020 03/08/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 01/09/2020

03/08/2020 04/08/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,08% 01/09/2020

03/08/2020 04/08/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,08% 01/09/2020

Data Ticker Nome Evento Observações

08/07/2020 EQTL3 Equatorial Energia SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

09/07/2020 PETR4 Petroleo Brasileiro SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
17/07/2020 EGIE3 Engie Brasil Energia SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
20/07/2020 GGBR4 Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
22/07/2020 PETR4 Petroleo Brasileiro SA Reunião Corporativa Reunião Anual
22/07/2020 RAIL3 Rumo SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

23/07/2020 CYRE3 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Reunião Corporativa Reunião Anual
24/07/2020 GOAU4 Metalurgica Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
24/07/2020 CIEL3 Cielo SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
27/07/2020 CPFE3 CPFL Energia SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

27/07/2020 MGLU3 Magazine Luiza SA Reunião Corporativa Reunião Anual
28/07/2020 BRDT3 Petrobras Distribuidora SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
28/07/2020 BRAP4 Bradespar SA Reunião Corporativa Reunião Anual
29/07/2020 ELET3 Centrais Eletricas Brasileiras SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
29/07/2020 COGN3 Cogna Educacao Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

29/07/2020 CSAN3 Cosan SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
29/07/2020 SULA11 Sul America SA Reunião Corporativa Reunião Anual
29/07/2020 BBSE3 BB Seguridade Participacoes SA Reunião Corporativa Reunião Anual
30/07/2020 BBAS3 Banco do Brasil SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

31/07/2020 CMIG4 Cia Energetica de Minas Gerais Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
31/07/2020 KLBN4 Klabin SA Reunião Corporativa Reunião Anual
31/07/2020 IRBR3 IRB Brasil Resseguros S/A Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
05/08/2020 ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Stock%20Guide%20-%20Guide%20Investimentos%20111119.xlsb
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