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Commodities

Bolsas

Aliansce Sonae: Cia retoma operações em três
shoppings
Impacto: Positivo

Azul: Cia propõe redução salarial a tripulantes por 18
meses
Impacto: Marginalmente positivo

CSN: Cia renegocia dívida de R$300 milhões
Impacto: Positivo

Moura Dubeux: Cia está preservando seu caixa
Impacto: Marginalmente positivo

Natura: Cia diz que Avon sofreu ataque cibernético
Impacto: Negativo

Petrobras: Cia conseguiu reduzir suas perdas com
furtos de combustíveis
Impacto: Positivo

Via Varejo: Cia já tem demanda para fechar oferta
Impacto: Cunho informativo

Destaques

Índices  Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Bras il) 94.637 0,86% 8,28% -18,17% 05/06/2020

S &P 500 (EUA) 3.194 2,62% 4,91% -1,14% 05/06/2020

IPC (México) 38.948 2,84% 7,82% -10,55% 05/06/2020

S TOXX 600 (Europa) 374 -0,36% 6,74% -10,07% 07:55:15

FTS E 100 (Reino Unido) 6.494 0,15% 6,87% -13,90% 07:55:26

DAX (Alemanha) 12.803 -0,35% 10,49% -3,37% 07:55:25

CAC 40 (França) 5.172 -0,49% 10,15% -13,48% 07:55:15

NIKKEI 225 (Japão) 23.178 1,37% 5,94% -2,02% 03:15:02

S HANGAI (China) 2.938 0,24% 2,99% -3,68% 05:30:01

AS X 200 (Aus trália) 5.999 0,12% 4,22% -10,25% 05/06/2020

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (US D/ton.) 101,4 5,08% 7,27% 17,98% 07:05:00

Cobre (US d/lb.) 255,1 -0,20% 5,15% -9,38% 08:00:14

Ouro (US D/t oz.) 1.699,5 0,98% -2,98% 10,31% 08:00:17

Prata (US D/t oz.) 17,9 2,15% -3,48% -1,29% 08:00:17

Platina (US D/t oz.) 856,6 3,16% -2,06% -12,91% 07:59:58

Paládio (US D/t oz.) 1.975,0 1,15% 0,11% 4,17% 08:00:00

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (US D/bbl.) 42,6 0,78% 12,66% -32,26% 08:00:26

Petróleo WTI (US D/bbl.) 39,7 0,30% 11,78% -32,61% 08:00:24

Gas olina (US d/gal.) 123,6 1,83% 14,59% -32,99% 08:00:14

Gás  Natural (US D/MMBtu) 1,8 -0,28% -3,89% -22,84% 08:00:25

Etanol (US D/gal.) 1,2 350% 612% -1541% 05/06/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (US d/bu.) 333,3 0,60% 2,30% -16,90% 07:59:59

S oja (US d/bu.) 867,0 -0,09% 3,12% -11,51% 08:00:20

Café Robus ta (US D/MT) 1.245,0 0,00% 4,71% -13,30% 07:54:31

Café Arábica (US D/bag) 113,6 0,89% 3,13% -25,31% 05/06/2020

Açúcar (US d/lb.) 12,2 0,50% 10,76% -12,46% 08:00:00

Boi Gordo (US d/lb.) 96,2 -1,79% -3,44% -17,43% 05/06/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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Aliansce Sonae: Cia retoma operações em três
shoppings

A Aliansce Sonae informou a retomada das
atividades de três shoppings a partir de segunda-
feira (08/06), estes são: Parque Dom Pedro
Shopping, em Campinas (SP), Boulevard Shopping
Bauru, em Bauru (SP), e Shopping Parangaba,
Fortaleza.

A companhia também anunciou que os shoppings
Boulevard Shopping Belém e Parque Shopping
Belém, ambos em Belém, estão funcionando desde
sábado (06/06).

As unidades estão operando em horário reduzido e
os segmentos de alimentação e entretenimento
seguem as restrições impostas pelas autoridades
locais.

Ao todo, 11 shoppings da Aliansce Sonae já voltaram
a operar. Isto corresponde a 38% do total da margem
operacional líquida (NOI) e 43% da área bruta
locável (ABL) própria.

Impacto: Positivo. Com as reaberturas graduais, os
lojistas conseguem voltar a operar através de seus canais
físicos. Com estas novas aberturas, a Aliansce Sonae fica
com 11 shoppings funcionando, o que equivale a 38% do
total da margem operacional líquida da empresa.

Azul: Cia propõe redução salarial a tripulantes por 18
meses

A Azul apresentou uma proposta de redução salarial
aos seus tripulantes para o Sindicato Nacional dos
Aeronautas (SNA).

A redução de 18 meses visa garantir a estabilidade
dos empregos dos pilotos e comissários.

O acordo teria redução média de 16% na
remuneração, levando em conta corte no salário e na
ajuda de custo.

De acordo com a apresentação da Azul ao sindicato,
a empresa teria uma demanda de apenas 585 pilotos
em julho, contra um total de 1.909 que tem hoje. Em
dezembro de 2021, a empresa teria ainda um
excedente de 246 pilotos.

Impacto: Marginalmente positivo. Na esteira do acordo
realizado pela Gol, a Azul busca redução nos salários dos
tripulantes tendo em vista o excedente de mão de obra
que se causou com a pandemia.

Índices locais

BM&F

Índices  Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Iboves pa) 94.637 0,86% 8,28% -18,17% 05/06/2020

IBrX (Ibrx 100) 39.960 0,85% 8,28% -17,90% 05/06/2020

IMOB (Imobiliário) 960 0,46% 16,69% -30,89% 05/06/2020

INDX (Indus trial) 17.613 0,81% 6,80% -16,87% 05/06/2020

IFNC (Financeiro) 10.038 1,00% 14,34% -24,07% 05/06/2020

ICON (Cons umo) 4.587 1,51% 7,37% -13,09% 05/06/2020

IMAT (Materias  bás icos ) 3.294 -1,50% 4,41% -8,74% 05/06/2020

IEE (Energia Elétrica) 67.879 0,56% 2,27% -11,42% 05/06/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.434 0,00% 1,60% -13,67% 05/06/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.773 1,02% 4,33% -13,28% 05/06/2020

IGC (Gov. Corp.) 15.189 0,60% 7,72% -16,45% 05/06/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.415 0,23% 6,46% -12,78% 05/06/2020

ITAG (Tag Along) 20.960 0,74% 8,60% -18,00% 05/06/2020

IDIV (Dividendos ) 5.564 0,54% 8,35% -18,82% 05/06/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US $) 4,961 3,17% 7,58% -18,87% 05/06/2020

S elic 3,00% 06/05/2020

P/L Ibovespa (atual) 35,5x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 17,0x -

DI Jan 21 2,18% 0 p.p. -54 p.p. -239 p.p. 05/06/2020

DI Jan 23 4,18% 11 p.p. -54 p.p. -161 p.p. 05/06/2020

CDS  5 anos (em p.b.) 206 -3 p.p. -114 p.p. 106 p.p. 08:10:17

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 5.415 5.055 360 780 -80

Investidor Estrangeiro 150.457 186.948 -36.491 -6.883 -71.858

Fundos 352.478 310.540 41.938 5.099 75.009

Pessoa Física 3.525 9.260 -5.735 310 -3.525
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CSN: Cia renegocia dívida de R$300 milhões

A CSN renegociou uma dívida de R$300 milhões que estava próxima do vencimento com a Caixa Econômica
Federal.

Os vencimentos ocorreriam entre junho e setembro, mas foram adiadas para entre 2021 e 2024.

Impacto: Positivo. A companhia consegue, através da renegociação, ampliar o período para o pagamento em um
momento em que todas empresas buscam liquidez.

Moura Dubeux: Cia está preservando seu caixa

A maior incorporadora do Nordeste está realizando vendas de estoque e redução de suas despesas para
preservar seu caixa.

Enquanto trata destas questões internas, a companhia vem analisando o mercado para poder voltar a fazer
lançamentos.

De acordo com Diego Villar, o presidente da companhia, o setor imobiliário deve voltar aos níveis do ano
passado somente em 2021.

Ele diz que hoje, o setor já possui crédito e taxas de juros atrativas, mas que sua recuperação depende
exclusivamente do impacto da crise sobre o emprego.

A Moura Dubeux anunciou ontem, que retomou atividades nos canteiros de obra em Pernambuco e no Ceará,
onde a cia concentra 70% de seu negócio e onde os canteiros estavam paralisados desde o final de março por
conta da pandemia.

Nos outros dois estados em que a incorporadora atua (Bahia e Alagoas) não houve paralisação das obras.

Todos os seus 21 canteiros já estão funcionando, mas em Pernambuco, sede da incorporadora, a retomada
ainda não é de 100%.

A paralisação das obras deve ter forte impacto sobre o balanço do segundo trimestre da companhia, já que a
contabilização de receitas no segmento de construção é feita proporcionalmente ao avanço das obras.

No entanto, o presidente afirmou que não houve incremento significativo dos distratos, pois a incorporadora
optou por renegociação e parcelamentos das intercaladas de alguns clientes previstas para junho, o que é
positivo.

Impacto: Marginalmente positivo. O setor foi afetado pela crise e deve continuar sentindo seus efeitos mesmo durante a
reabertura, já que a expectativa é de piores condições de desemprego. No entanto, o presidente da Moura Dubeux
afirma que a cia está com posição confortável de caixa, possui crédito e taxas de juros atrativas e ainda não teve
incremento significativo dos distratos.



www.guideinvestimentos.com.br

Natura: Cia diz que Avon sofreu ataque cibernético

A Natura &Co informou que sua subsidiária, Avon, sofreu um ataque cibernético.

O ataque interrompeu alguns sistemas e afetou parcialmente suas operações.

“A Avon está avaliando a extensão desse incidente e trabalhando com diligência para mitigar seus efeitos,
empreendendo todos os esforços para normalizar suas operações.”

Impacto: Negativo. É necessário observar a extensão do ataque cibernético, mas demonstra fragilidade quanto ao
sistema de segurança digital da companhia.

Petrobras: Cia conseguiu reduzir suas perdas com furtos de combustíveis

Após lançar o Programa Integrado de Proteção de Dutos (Pró-Dutos) em junho de 2019, a Petrobras observou
uma diminuição de 31% nas perdas de óleo bruto e derivados por furtos nos dutos da companhia em 2019.

A estatal ainda afirmou que segue buscando diminuir suas perdas de volume que ocorreram ao longo de 2020.

No primeiro semestre, já tiveram uma redução de mais de 30% na média mensal de perdas em relação a 2019.

Ao todo, 7,4 milhões de litros deixaram de ser perdidos em razão dos crimes, no ano passado

O número de ocorrências de furtos tem se mantido elevado nos dutos da Transpetro, subsidiária da Petrobras
que opera a infraestrutura, embora tenha havido uma queda de 22% entre 2018 e 2019 nos casos, de 261 para
203.

Em 2020, o número acumulado até maio é de 101 ocorrências e o objetivo da Petrobras é conseguir reduzir em
75% a incidência desse crime até o fim de 2021 e ainda eliminar as derivações clandestinas brevemente, por
meio de ações integradas com Estados e governo federal.

Impacto: Positivo. A companhia acaba perdendo um significativo volume de combustível com furtos. Sua tendência
agora, depois de ter implementado o Programa Integrado de Proteção dos Dutos, é seguir diminuindo estas perdas. No
primeiro semestre, já tiveram redução de mais de 30% damédia mensal comparado a 2019.

Mais: A Petrobras anunciou um aumento de 10% no preço médio da gasolina, válido a partir desta terça-feira (09/06),
em suas refinarias. Este é o quinto reajuste seguido feito pela companhia, para o derivado, em ummês. Desde o início do
mês de maio, a estatal já elevou o preço do combustível em 59,4%, embora os preços ainda se mantenham em baixa no
acumulado do ano. Esta alta recente começou a chegar para o consumidor final nas últimas duas semanas, mas de
formamenos intensa.

Via Varejo: Cia já tem demanda para fechar oferta

Segundo a Agência Estado, uma semana antes do encerramento da oferta de ações, a Via Varejo já possui
demanda para fechar a operação.

A empresa calculava que, com os lotes extras, poderia levantar até R$4 bilhões no preço indicativo de R$13,48.

Com o preço do fechamento de ontem, a R$15,50, a quantia aumentaria para R$4,6 bilhões.

Impacto: Cunho informativo.

Mais: A varejista conseguiu alongar em dois anos as dívidas com seus credores, os quais muitos deles são membros do
sindicato da oferta.

Mais: Raphael Klein, filho deMichael Klein, foi eleito presidente do conselho de administração da companhia.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 0.671 milhões na B3 na quinta-feira, dia 04. No mês de
Junho, o saldo acumulado está positivo em R$ 2.457 milhões. No acumulado do ano, este saldo também está negativo em R$
74.391 milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

04/06/2020 Junho

Inves. Estrangeiro 671 2.457 -74.391 44%

Institucional -705 -1.874 36.062 25%

Pessoa Física -161 -601 34.667 26%

Instit. Financeira 166 79 -116 4%

Emp. Priv/Publ -2 -44 3.535 1%

Outros 30 -16 243 0%

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem

Fonte: B3; Realização: Guide Investimentos

Tipo de Investidor (R$MM) Junho Acumulado no ano

Evento Período de Referência Projeções do Mercado Anterior
09/jun

5:00 Brasil IPC (1ª Quadrissemana) (MoM %) 07-jun - -0.38%

8:00 Brasil IGP-M (1ª prévia) (MoM %) Jun - -0.32%

Indicadores do Mercado de Trabalho Mai - -

9:00 Brasil Levantamento Sistemático da Produção Agrícola Mai - -

PIM: Produção Industrial Regional Abr - -

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

3:00 Alemanha Balança Comercial (EUR Bilhões) Abr 12.0b 17.4b

6:00 Z. do Euro PIB (QoQ % a.s.) 1Q F -3.8% -3.8%

PIB (YoY %) 1Q F -3.2% -3.2%

7:00 EUA Confiança do Pequeno Empresário Mai 92.0 90.9

11:00 EUA Criação Emprego (a.s.) Abr - 6191

22:30 China PPI (YoY %) Mai -3.2% -3.1%

CPI (YoY %) Mai 2.7% 3.3%
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Proventos

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Agenda corporativa

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Stock Guide

Confira tambémnossoGuia deAções (aqui)

Data Ticker Nome Evento Observações

10/06/2020 SANB11 Banco Santander Brasil SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
12/06/2020 IRBR3 IRB Brasil Resseguros S/A Reunião Corporativa Reunião Anual
17/06/2020 ITSA4 Itausa - Investimentos Itau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

19/06/2020 AZUL4 Azul SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
25/06/2020 CPFE3 CPFL Energia SA Reunião Corporativa Reunião Anual
25/06/2020 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
02/07/2020 BRML3 BR Malls Participacoes SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
20/07/2020 GGBR4 Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
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
29/07/2020 CSAN3 Cosan SA Reunião Corporativa Reunião Anual
31/07/2020 KLBN4 Klabin SA Reunião Corporativa Reunião Anual

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

25/06/2020 26/06/2020 RADL3 Raia Drogasil SA JCP 0,126R$     0,11% 03/12/2020

25/06/2020 26/06/2020 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Dividendo 0,205R$     0,55% 21/12/2020

30/06/2020 01/07/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 03/08/2020

30/06/2020 01/07/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 03/08/2020

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

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

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$     0,07% 01/09/2020

03/08/2020 04/08/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,07% 01/09/2020

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


www.guideinvestimentos.com.br

8

gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br

Erick Scott Hood
eshood@guideinvestimentos.com.br

Leonardo Uram
luram@guideinvestimentos.com.br

David Rocha
dsrocha@guideinvestimentos.com.br

Luis Sales – CNPI
lsales@guideinvestimentos.com.br

RENDA VARIÁVEL
trade@guideinvestimentos.com.br

Luiz Augusto Ceravolo (Guto)
lceravolo@guideinvestimentos.com.br

TRADING
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Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos.

RENDA FIXA

FUNDOS

“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser
reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações
disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não
devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações
envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma
representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e
estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes
prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada
investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades,
valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a
alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não
aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes
limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N° 598/2018, que: (I) Quaisquer
recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide
Investimentos S.A. Corretora de Valores. “
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