
 

Carteira Mensal de Ações – Mirae Asset                 fevereiro/21 

Carteira Meta, Dividendos e Small Caps (Estamos divulgando as nossas carteiras 
recomendadas para o mês atual, reforçando novamente o perfil de ativos indicados para os 
investidores, que é baseado em um conceito que atenda três diferentes perfis de suitability) 
 

O Mês Passado: Principais eventos. 
 

a. Exterior 
 

• Na Europa finalmente saiu o acordo do Brexit entre Reino Unido e a Comunidade Europeia. 
 

• Vários países iniciaram a vacinação em massa para combater o covid-19 e este movimento trás 
esperança de anular a 2º onda da doença em países do hemisfério norte a médio prazo. 

 

• No dia da certificação de Joe Biden como presidente aconteceu uma invasão do Congresso dos 
EUA por manifestantes para impedir o evento, mas o tumulto só atrasou o anúncio da vitória. Por 
outro lado, aconteceu também a vitória dos Democratas no Senado, que passam agora a ter 
domínio na Câmara e no Senado, além da presidência. 

 
• A China teve superávit comercial de US$ 78,17 bilhões em dezembro e encerrou 2020 com saldo 

positivo de US$ 535,03 bilhões.  

 
• Biden anuncia pacote de estímulo fiscal de US$ 1,9 trilhão, mas ainda depende da aprovação do 

Congresso.  

 
• Janet Yellen tomou posse como nova secretária do tesouro, defendendo o pacote de ajuda e 

US$ 1,9 trilhão e na quarta-feira tomou posso o novo presidente dos EUA Joe Biden. Janet Yellen 
afirmou que a taxa básica de juros permanecerá baixa por um bom tempo o que permitirá a 
expansão do endividamento para financiar mais gastos públicos, com um custo baixo de captação. 
Segundo Janet Yellen, o atual serviço da dívida do Tesouro é inferior ao observado antes de 2008. 
 

• O PIB da China ficou em 6,5% no 4T20 e no ano em +2,3%, a produção industrial de dezembro 
em 7,3% anualizado e vendas no varejo de dezembro em 4,6%, o que pode ajudar ações de 
commodities. 

 
 

b. Interno 
 

• Saiu o IGP-M de dezembro em 0,96%, acumulando no ano 23,14%. 
 

• Saiu também o PNAD Contínua (taxa de desemprego em 14,3%) em outubro.  
 

• O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registrou, em novembro, a geração 
líquida de quase 415 mil postos formais de trabalho. Novamente, o resultado superou largamente 
a mediana das projeções do mercado (278 mil). 

 

• O IGP-DI subiu 0,76% em dezembro e 23,08% em 2020  
 

• O IPCA superou expectativas em dezembro e subiu 4,52% em 2020. 
 

• Foi divulgado o IBC-Br (índice de Atividade Econômica do Banco Central) de novembro/20, que 
mostrou um aumento de 0,6% m/m na série com ajuste sazonal (-0,8% a/a). O resultado ficou 
acima da expectativa mediana do mercado (-1,5% a/a, segundo a Bloomberg). Este foi o sétimo 
avanço consecutivo do IBC-Br, mas representou a segunda desaceleração consecutiva ante o 
mês anterior (0,8% m/m). No ano, acumula retração de 4,6%. 

 

• Na última quarta-feira, na reunião do Copom a taxa Selic foi mantida em 2% e retiraram o 
forward guidance por conta da pressão inflacionária ainda persistente neste início de ano e 
incertezas com o teto fiscal. 

 

 



 
 

Carteira Meta Recomendada:  
(*) janeiro/ 2021 

 

 

 
Carteira Dividendos Recomendada:  
(*) janeiro / 2021 

 
 
 

Carteira Small Caps Recomendada:  
(*) janeiro / 2021 

 



 
 

 

O que esperar para fevereiro/21: 

• Com a definição da eleição nos EUA, o futuro presidente Biden busca apoio no 
Congresso para aprovar seu pacote de US$ 1,9 trilhão. 

 

• A vacinação contra o covid-19 tende a ser ampliada em vários países, o que deve trazer 
um certo alívio global, sendo que primeiramente serão oferecidas para as pessoas da 
saúde, idosos e pessoas que apresentem algum tipo de comorbidade. A expectativa no 
Brasil é que o processo atrase. 

 

• A safra de resultados corporativos de empresas brasileiras do 4T20 ganhará importância 
ao longo mês e a agenda de indicadores econômicos que serão divulgados ao longo do 
mês serão importantes, justamente para mensurar o nível de recuperação da economia 
de cada país, mas ainda aguardamos que grande parte desses indicadores mostrem 
impacto pela pandemia, apesar de serem dados passados e os investidores sempre 
estarão olhando para frente. 

 

• Se surgir piora no quadro da economia global os Bancos Centrais podem ampliar 
programas de estímulos e isso deverá ser monitorado, pois poderá influenciar no humor 
do mercado acionário global. 

 

• Seguimos com visão positiva para a retomada da atividade econômica no Brasil no mês 
de fevereiro e principalmente ao longo de 2021, apesar da maior aversão ao risco fiscal 
do país. 

 

• No dia 01 de fevereiro, irá ocorrer eleição no Congresso, quando serão apresentados os 
novos presidentes da Câmara e Senado e sua definição será importante para mensurar 
o nível de apoio ao governo em sua programação de reformas.  

 

• O nível dos reservatórios de água no Brasil, vem se recuperando, mais ainda continuam 
baixos, principalmente na região Sudeste / Centro-Oeste (principal parque gerador do 
país) e devemos acompanhar o nível de chuvas nessa região, até meados de abril, para 
que não ocorram maiores problemas em oferta de energia e pressão inflacionária.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Carteira Meta Recomendada:  
(*) fevereiro / 2021 
 

 

Carteira Dividendos Recomendada:  
(*) fevereiro / 2021 

 

 
Carteira Small Caps Recomendada:  
(*) fevereiro / 2021 

 
  



 
 

Destaques: 
 
AES TIETÊ UNIT  

• No 3T20, a receita líquida foi R$ 521,0 milhões, acima da expectativa de mercado e estável em 
relação ao 3T19, com incremento em energia eólica e solar e manteve seu portfólio contratado em 
80% para 2020 e 88% para 2021 e 87% para 2022, com preço de venda médio para 2021 de R$ 
163,00. Na parte de comercialização de energia, a receita ficou acima da expectativa.  

• O Ebitda divulgado foi de R$ 312,0 milhões, com aumento de 22% em relação ao 3T19. A margem 
ficou em 60% versus 49%, ligeiramente acima do esperado e a melhora foi decorrente 
basicamente do forte controle de custos no período em despesas gerenciáveis principalmente.   

• Encerrou o 3T20, com lucro líquido de R$ 51,0 milhões, e queda de 47% em relação ao 3T19, não 
acompanhando a melhora operacional, pois foi impactado pelo resultado financeiro, por uma 
despesa de R$ 184,7 milhões, 181,0% maior do que a despesa de R$ 65,7 milhões registrada no 
3T19 principalmente em função da maior despesa com atualização monetária do passivo do GSF.   

• A empresa anunciou um dividendo de R$ 65,0 milhões, com pay-out de 127% e um dividend-yield 
no período de 1,1%. O dividend-yield dos últimos 12 meses está em 7,2%. O dividendo foi pago 
em 25/11/20 e ficou ex a partir de 11/11/20.  

• Foi um resultado sólido, com melhora de margem operacional devido a controle de custos / 
melhora de eficiência. Anunciou aumento de energia contratada para os próximos anos, o que é 
positivo. E uma das boas pagadoras de dividendos listadas na Bolsa  

 
BB SGURIDADE ON  

• O BB Seguridade divulgou bom resultado no 3T20. 

• A retomada da economia e o maior uso digital para vender produtos surtiu efeito no resultado 
operacional, minimizando o menor resultado financeiro obtido no período por conta da redução da 
taxa Selic. O lucro líquido consolidado foi de R$ 1,1 bilhão no 3T20, +12% sobre o trimestre anterior 
e estável em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.  

• O resultado das participações do 3T20 atingiu R$ 1 bilhão, +3% sobre o valor do mesmo trimestre 
do ano anterior. Na Brasilseg ocorreu aumento de prêmios de seguro em 20% em relação ao 3T19, 
impulsionado por seguro rural (+28%), seguro prestamista (+25%) e seguro de vida (+8%). Na 
Brasilprev o resultado também foi positivo, com crescimento de 5,8% nas receitas com taxa de 
gestão e melhora no índice de eficiência. As reservas da empresa atingiram R$ 298 bilhões no 
trimestre. No caso de títulos de capitalização, a Brasilcap registrou uma alta de 19% na 
arrecadação por conta de ações comerciais feitas na rede do Banco do Brasil. 

• A instituição encerrou setembro com participação de mercado de 14% em seguro de vida, 53% no 
rural, 7% residencial e 30% em previdência.  

• Esperamos que a BB Seguridade apresente melhora nos resultados dos próximos trimestre com 
a abertura da economia.  

 
BRADESCO PN:  

• O Bradesco divulgou bom resultado no 3T20 vindo dentro das expectativas. O período ficou 
marcado pela retomada da economia e com isto o fluxo de serviços e crédito voltou a favorecer o 
setor.  

• O Bradesco se caracteriza pelo seu perfil conservador e diante da pandemia do covid-19 
intensificou sua provisão para perdas com inadimplência, já que ainda trabalham com expectativas 
de que a inadimplência deva se elevar entre o fim do ano e em 2021. Diante desta expectativa o 
Bradesco constitui no 3T20 mais R$ 2,6 bilhões de provisão (no 1T20 lançou R$ 2,7 bilhões e no 
2T20 o valor de R$ 3,8 bilhões).  

• A carteira de crédito registrou no 3T20 uma evolução de 12% sobre o 3T19, mas o seu indicador 
de inadimplência acima de 90 dias caiu de 3% no 2T20 para 2,3% no 3T20, reflexo da seletividade 
de seus clientes.  

• O lucro líquido gerencial contabilizado no 3T20 se posicionou em R$ 5 bilhões, +30% sobre o 2T20 
e -23% sobre o 3T19.  

• Em Bolsa a ação contínua defasada. 
 
CETEEP PN:  

• No 3T20, pelo balanço regulatório, a receita líquida foi de R$ 821,3 milhões, com aumento de 25% 
em relação ao 3T20. Esse aumento foi decorrente principalmente, pelo impacto positivo do ciclo 
da RAP 2020/2021, que considera a variação positiva do IPCA na receita de O&M e da RBSE. O 
Ebitda foi de R$ 684,9 milhões, com aumento de 30% em relação ao 3T19 e a margem ficou em 
83,4% versus 80,0%. A melhora foi decorrente do aumento de receita / reajustes tarifários / RBSE 
e melhor eficiência operacional da empresa. O lucro líquido foi de R$ 402,7 milhões, e foi 
impactado pelo resultado financeiro, decorrente do aumento de novas captações de debêntures e 
da queda do CDI.  
 



 
 

 
 
 
 

• Aprovou o pagamento de dividendos em 13/11/20, no valor de R$ 344,0 milhões, a título de 
dividendos intermediários, correspondentes a R$ 0,522095 por ação de ambas as espécies. O 
pagamento será devido aos acionistas que constarem na base do dia 04/11/20.  

• Novamente divulgou um resultado sólido e dentro das expectativas. Com a alta dos indicadores 
de inflação a empresa deverá capturar aumento na sua receita. É uma das boas pagadoras de 
dividendos da bolsa.  

 
COSAN ON:  

• No 3T20, a receita líquida consolidada foi de R$ 17,551 bilhões, com queda de 7% em relação ao 
3T19, mas acima da expectativa.  

• No geral, os segmentos de atuação mostraram queda de receita em relação ao 3T19, decorrente 
dos impactos do covid-19, mas significativo aumento em relação ao 2T20, indicando que a 
recuperação vem ocorrendo. Na Moove o volume foi bem elevado em relação ao 2T20 e ao 
3T19.  A grande surpresa para a receita ter vindo melhor do que o esperado foi na Raízen Energia, 
beneficiada pela recuperação de volume e preços de açúcar e de etanol melhores do que o 
esperado, com destaque para o açúcar, beneficiado por dólar e hedge.   

• Na Raízen Combustíveis Brasil, ocorreu forte recuperação em relação ao 2T20, mas ainda com 
queda de volume em relação ao 3T19, principalmente no segmento de aviação, com exceção do 
diesel, onde o volume já é maior. Na Raízen Combustíveis Argentina, o volume ainda continua 
fraco em relação ao 3T19.  Na Comgás, ocorreu forte aumento de volume em relação ao 2T20, 
mas ainda com queda em relação ao 3T19, principalmente no segmento comercial.  

• O Ebitda ajustado consolidado foi de R$ 1,701 bilhão, com aumento de 9% em relação ao 3T20, 
ficou acima da expectativa e a margem foi de 9,7% versus 8,3%  A melhora foi  decorrente do 
melhor Ebitda na Raizen Energia, Raízen Combustíveis, Comgás e principalmente na Moove, e 
da melhor eficiência operacional da empresas.  

• O lucro líquido consolidado foi de R$ 304,0 milhões, com queda de 63% em relação ao 3T19 e foi 
impactado por resultado financeiro e marcação a mercado das ações da Rumo.  A relação dívida 
líquida / Ebitda ficou em 2,7x versus 2,4x no 2T20. 

• Esperamos novas aquisições, nos diversos negócios da empresa, que se concretizadas sertão 
positivas para a CSAN3.  

 
CYRELA ON:  

• A Cyrela divulgou seu resultado do 2T20 que veio afetado, como esperado, por conta da pandemia 
/ covid-19 / isolamento social. A empresa observou queda acentuada nas vendas no mês de abril, 
o que levou a postergar a maioria dos lançamentos programados para o atual trimestre. 

• A retomada veio no mês de junho, decorrente da abertura da economia e da baixa taxa de juros, 
com venda de estoques e o lançamento do Living Ipiranga.  

• No 3T20, a receita de vendas foi de R$ 2,460 bilhões, com aumento de 58% em relação ao 3T19. 

• Os lançamentos foram de R$ 2,590 bilhões, com aumento de 46% em relação ao 3T19 e acima 
da expectativa de mercado. 

• Os lançamentos foram fortes em todos os segmentos (baixa e alta renda) 

• O cenário de retomada da economia e juros baixos são positivos para a  empresa e para o setor.  

• A prévia operacional do 4T20 ficou acima da expectativa.  
 
ENERGIAS DO BRASIL ON:  

• Divulgou o resultado do 3T20.  A receita líquida foi de R$ 3,007 bilhões, com queda de 12% em 
relação ao 3T19. O Ebitda ajustado foi de R$ 590,1 milhões, aumento de 19,4% no trimestre e a 
margem ficou em 19,6%, acima da expectativa, devido a queda de despesas O lucro líquido 
ajustado foi de R$ 207,2 milhões, com aumento de 22% em relação ao 3T19, impacto por melhora 
operacional e resultado financeiro.  

• Esperamos que os próximos resultados continuem sendo positivos e eficientes. 
 
ENGIE ON:  

• A receita líquida do 3T20 foi de R$ 2,460 bilhões, praticamente estável em relação ao 3T19. A 
recei9ta foi decorrente principalmente do preço de energia / comercialização. O preço médio de 
venda de energia, líquido dos encargos sobre a receita, atingiu R$ 196,49/MWh no 3T20, 3,8% 
superior ao obtido no 3T19, cujo valor foi de R$ 189,24/MWh. A quantidade de energia vendida 
em contratos passou de 10.048 GWh (4.551 MW médios) no 3T19 para 9.617 GWh (4.355 MW 
médios) no 3T20, uma redução de 431 GWh (196 MW médios) entre os períodos comparados.  

 
 
 



 
 

 

• O Ebitda ajustado foi de R$ 1,307 bilhão, com queda de 3% em relação ao 3T19 (o divulgado 
mostrou aumento de 6% em relação ao 3T19) e ficou acima do esperado decorrente do controle 
de custos com pessoal, serviços e custos com transmissão principalmente.  

• A relação dívida líquida / Ebitda foi de 2,0x versus 1,9x no 2T20 

• Encerrou o período com lucro líquido ajustado de R$ 472,0 milhões (versus R$ 489,7 milhões 
publicado), com queda de 40% em relação ao 3T19. A queda foi decorrente dos impactos do 
resultado financeiro / resultado de variação monetária (IGP-M) das concessões a pagar no longo 
prazo.   

• Foi um resultado sólido, acima do esperado, devido ao controle de custos da empresa. Esperamos 
resultados crescentes par os próximos meses com aumento na demanda por energia e que se 
mantenha eficiente no controle de custos e de despesas. É uma das boas pagadoras de dividendos 
listadas na Bolsa, sendo recomendada principalmente por conta também desse atrativo.  

 
FLEURY ON:  

• Divulgou o resultado do 3T20. A receita líquida foi de R$ 875,0 milhões, com aumento de 16% em 
relação ao 3T19 e ficou acima da expectativa. O SSS consolidado foi de 10,6%.   

• O Ebitda ajustado foi de R$ 324,0 milhões com aumento de 36% e a margem ficou em 37% versus 
32% no 3T19.  

• O lucro líquido foi de R$ 132,6 milhões, com aumento de 45% em relação ao 3T19, decorrente 
dos pontos mencionados.  

• Esperamos que o 4T20 seja forte com crescimento de receita e de margens.  
 
GERDAU PN:   

• Divulgou o resultado do 3T20.  Com a forte retomada na demanda de aço no mercado interno e 
retomada das unidades paralisadas pelo covid-19 no 2T20. A Gerdau obteve uma receita líquida 
de R$ 12,2 bilhões no 3T20, +40% sobre o 2T20 e +23% em relação ao mesmo trimestre do ano 
anterior.  

• Ebitda do 3T20 atingiu R$ 2,1 bilhões, +62% sobre o 2T20 e 46% sobro o 3T19. A margem Ebitda 
saiu de 14,8% no 3T19 para 17,5% no 3T20.  

• lucro líquido ajustado do 3T20 foi de R$ 795 milhões, +95% sobre o 3T19.  

• Havia uma expectativa positiva para a divulgação do resultado do 3T20 da empresa, mas os 
números superaram até as projeções mais otimistas do mercado.  

• A forte retomada da construção civil no Brasil, aumento de preços para o aço e o dólar valorizado 
foram determinantes para forte evolução do faturamento da empresa. 

• O pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão nos EUA, se aprovado será positivo para a GGBR4 
 
IND ROMI ON:   

• No 3T20, a receita líquida foi de R$ 250,6 milhões, com aumento de 28% em relação ao 2T20 e 
de 2% em relação ao 3T19, com destaques para as unidades de Negócio Máquinas Romi e 
Fundidos e Usinados.  

• A carteira de pedidos consolidada encerrou em R$ 472,1 milhões com aumento de 41% em relação 
ao 3T19 e de 18% em relação ao 2T20.  

• O Ebitda ajustado foi de R$ 40,1 milhões com aumento de 13% em relação ao 3T19 e de 109% 
em relação ao 2T20 e a margem ficou em 16% versus 14% no 3T19 e 10% no 2T20. O lucro 
líquido foi de R$ 36,1 milhões, com aumento de 30% em relação ao 3T19 e de 218% em relação 
ao 2T20. 

• O índice de Confiança do Empresário Industrial continua se recuperando desde o pior momento 
da pandemia do covid-19 (março / abril), indicando que as encomendas devem continuar 
crescentes ao longo dos próximos meses e principalmente em 2021.  
 

ITAÚSA PN:   

• O resultado da Itaúsa reflete o retorno de suas participações acionárias na forma de equivalência 
patrimonial, sendo que sua mais representativa participação continua sendo o Banco Itaú. Os 
investidores visualizam a ação ITSA4 com referencial a ITUB4, o que normalmente oferece 
oportunidades de se posicionar no Itaú por um valor abaixo do mercado desta instituição. 

• O resultado de equivalência patrimonial no 3T20 foi de R$ 2 bilhões, -21% sobre a equivalência 
do mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de R$ 1,8 bilhões, -8% sobre o 3T19. A forte 
queda no resultado é reflexo da decisão do Itaú em contabilizar no trimestre altos valores em 
provisão para devedores duvidosos, diante do risco que a pandemia do covid-19 trouxe para a 
economia.  

• Continuamos esperando novos movimentos societários e aquisições 
 
 
 
 



 
 

 
LOCALIZA ON:   

• No 3T20, a receita líquida foi de R$ 3,067 bilhões, com aumento de 19% em relação ao 3T19, 
acima da expectativa.  A receita líquida apresentou redução de 0,3% na divisão de Aluguel de 
Carros e crescimento de 9,4% na divisão de Gestão de Frotas. A receita líquida do Seminovos no 
3T20 teve aumento de 29,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior, devido ao 
aumento de 23,7% do volume de carros vendidos. Na divisão de Aluguel de Carros, a frota média 
alugada atingiu 139 mil carros, 5,4% maior na comparação com 3T19 e em setembro atingiram 
152 mil carros alugados, próximo ao patamar de frota média alugada no 1T20. A diária média, que 
havia sido bastante impactada no 2T20, se recuperou gradualmente ao longo do 3T20, atingindo 
uma média de R$ 66,80. A divisão de Gestão de Frotas confirmou a sua resiliência e apresentou 
crescimento de 8,6% no volume de carros alugados, em comparação com o 3T19. A partir de julho, 
Seminovos retomou os volumes pré-pandemia, com 45.536 carros vendidos e gradual aumento 
de preço praticado ao longo do trimestre. 

• O Ebitda foi de R$ 648,1 milhões, com aumento de 19% e a margem ficou estável em 21% e ficou 
acima da expectativa de mercado.  O crescimento do Ebitda foi decorrente do aumento de receita 
e principalmente da melhor margem no segmento de seminovos / depreciação. 

• O lucro líquido do 3T20 foi de R$ 325,5 milhões, com aumento de 59% em relação ao 3T19 e ficou 
acima da expectativa. A melhora foi decorrente do aumento de receita, Ebitda e melhor resultado 
financeiro 

• O resultado ficou acima da expectativa, devido ao forte volume na venda de veículos seminovos 
principalmente. Esperamos um forte resultado no 4T20 e no 1T21 uma vez que a demanda interna 
deverá continuar aumentando, puxada pelo aumento no turismo interno (devido as restrições para 
viajar para o exterior), aliado a expectativa de recuperação da economia interna e portanto, 
também esperamos melhora de margens. 

 
MAGAZINE LUÍZA ON: 

• A receita líquida foi de R$ 8,308 bilhões, com aumento de 71% em relação ao 3T19. As vendas 
totais, incluindo lojas físicas, e-commerce tradicional (1P) e marketplace (3P) cresceram 
expressivos 81,2% para R$ 12,4 bilhões, reflexo do aumento de 148,5% no e-commerce total e de 
18,3% nas lojas físicas (7,2% no conceito mesmas lojas), mesmo com parte das lojas ainda 
fechadas em julho e agosto. No 3T20, e-commerce formal brasileiro cresceu 43,5% no 3T20 e a 
Magalu foi além, cresceu mais que o triplo do mercado, e consolidou a liderança no e-commerce 
formal. 

• Magalu encerrou o 3T20 com 1.237 lojas, sendo 925 convencionais, 196 virtuais, 116 quiosques 
(parceria com as Lojas Marisa), e o e-commerce. No 3T20, a Companhia retomou a abertura de 
lojas e inaugurou 81 novas unidades. Nos últimos 12 meses, a Companhia abriu 201 novas lojas 
(32 na Região Sul, 91 no Sudeste, 29 no Centro Oeste, 21 no Nordeste e 28 no Norte). Da base 
total, 38% das lojas estão em processo maturação.  

• Ebitda foi de R$ 561,0 milhões, com aumento de 41% em relação ao 3T19 e a margem ficou em 
6,8% versus 8,2% no 3T19, acima da expectativa, mas com ligeira queda de margens, uma vez 
que ocorreu aumento de investimentos em nível de serviços, que deverá dar maior retorno para a 
empresa ao longo dos próximos trimestres.  Encerrou o período com caixa líquido de R$ 5,9 
bilhões.   

• lucro líquido foi de R$ 216,0 milhões, com aumento de 59% em relação ao 3T19. 

• De acordo com Ebit/Nielsen as vendas online no 1Sem/20 aumentaram 47% em relação ao 
1Sem/19 e as vendas nos sete dias anteriores ao Black Friday (em 27/11/20), já movimentaram 
R$ 2 bilhões, crescimento nominal de 41% em relação à mesma data em 2019.  

• As vendas online do varejo brasileiro cresceram 44,6% no Natal de 2020 em relação à mesma 
data de 2019, de acordo com levantamento realizado pela Ebit|Nielsen. Ao todo, as vendas entre 
os dias 10 e 24 de dezembro somaram R$ 3,76 bilhões. No mesmo intervalo do ano passado, o 
volume de vendas através dos canais online havia sido de R$ 2,6 bilhões.  

• Recentemente a Magazine Luiza informou um acordo para comprar a empresa de pagamentos 
Hub, criada pelo empresário Carlos Wizard Martins, por R$ 290 milhões. A aquisição é a décima 
primeira da varejista somente em 2020. 

• Esperamos novas aquisições no curto prazo e bom resultado do 4T20. 
 
 
MET. GERDAU PN:  

• É a holding e a controladora da Gerdau. Dessa forma o seu resultado é decorrente de equivalência 
patrimonial da Gerdau. A Gerdau divulgou o resultado do 3T20.  Com a forte retomada na 
demanda de aço no mercado interno e retomada das unidades paralisadas pelo covid-19 no 2T20 
a Gerdau apresentou uma produção de 3,2 milhões de toneladas no 3T20, +32% sobre o 2T20 e 
de 17% sobre o 3T19. 
 
 



 
 

 

• Os volumes de vendas foram praticamente no mesmo nível, já que as vendas de aço do 3T20 
atingiram 3,189 milhões de toneladas, +35% sobre o 2T20 e +4,4% sobre o 3T19. Havia uma 
expectativa positiva para a divulgação do resultado do 3T20 da empresa, mas os números 
superaram até as projeções mais otimistas do mercado.  

• A forte retomada da construção civil no Brasil, aumento de preços para o aço e o dólar valorizado 
foram determinantes para forte evolução do faturamento da empresa.  

 
PETROBRAS PN: 

• No 3T20, a receita líquida foi de R$ 70,7 bilhões, +39% sobre o 2T20 e de -8,2% sobre o 3T19. A 
melhora dos volumes colocados no pós pandemia e recuperação dos preços do petróleo, que 
afundaram ao longo do 1S20 e o dólar alto ajudaram na performance do trimestre.  

• A gestão de custos se mostrou eficiente, já que reportou Ebitda de R$ 33,4 bilhões, +34% sobre o 
2T20 e +3% sobre o 3T19. Assim o resultado operacional surpreendeu, mas a linha final ficou fora 
das expectativas, contudo por um motivo satisfatório, já que antecipou pagamento de dívidas e 
melhorou sua estrutura de capital, porém com custo no seu resultado final.  

• O resultado foi um prejuízo de R$ 1,5 bilhão no 3T20, que ficou 43% inferior ao prejuízo do 2T10 
e reverteu o lucro líquido de R$ 9 bilhões no 3T19. O resultado operacional veio muito bom e a 
mensagem da mudança na política de remuneração aos acionistas foi bem recebida, mesmo com 
o prejuízo acumulado do ano de R$ 53 bilhões, já que a mudança aponta pagamento de 
dividendos, mesmo com prejuízo líquido, mas se tiver forte geração de caixa, o que pode ser 
observado nos nove primeiros meses deste ano.  

• A dívida líquida em setembro/20 atingiu US$ 66,2 bilhões, uma redução de 7%. A relação dívida 
líquida / LTM EBITDA ajustado permaneceu estável em 2,33x em relação a 30 de junho de 2020 

• A nossa visão para a Petrobras é de uma profunda transformação no médio prazo, com a venda 
maciça de ativos que não fazem mais parte do planejamento estratégico e foco na aceleração da 
produção de petróleo no pré-sal e no fornecimento de gás para o que o governo chama de choque 
energético no país. O programa de desinvestimentos deixa claro que a busca por ativos de 
exploração em águas profundas, cujo custo de extração é o mais baixo entre as diferentes 
modalidades.  

• A retomada da economia doméstica teve início no 3T20, levando a um substancial aumento na 
demanda interna por derivados (crescimento de 18% no volume de vendas x trimestre anterior). 
Mesmo com esta melhora de cenário local a Petrobras manteve sua estratégia de manter 
exportações em patamar elevado, o que associado ao aumento do preço do Brent em reais (48%) 
resultaram em um aumento de 39% no seu faturamento do 3T20 em relação ao 2T20. A China 
novamente foi o seu maior mercado de exportação absorvendo 62% do volume total. Favoreceu 
também a venda de estoques formados ao longo do 2T20 com preços menores, que ampliou o 
faturamento em R$ 2 bilhões. 

• Aguardamos um desempenho mais forte para a empresa no 4T20 considerando a evolução da 
demanda local para seus produtos.  

• Fechou acordo de fornecimento de Nafta e de eteno e propano para a Braskem até 2025 
 
PORTO SEGURO ON:  

• No 3T20 a Porto Seguro registrou receita líquida de R$ 4,8 bilhões, +14% sobre o 2T20 e +4% 
sobre o 3T19.  

• A Porto Seguro mostrou no 3T20 uma boa recuperação de seus números, quando comparado com 
o 3T19. Vale destacar que mesmo com a retomada da economia doméstica, ainda se verificou 
redução da circulação de veículos e baixa sinistralidade, sendo: Auto (-11,2 p.p.vs 3T19), Saúde 
(-6,1p.p.vs 3T19). Praticou forte gestão de despesas administrativas e operacionais no período (-
0,5p.p.vs 3T19) e do lado de negócios financeiro e serviços também registrou um bom 
desempenho, com as receitas aumentando 9,8% (vs 3T19), com consórcio (27,5% vs 3T19) e 
operações de crédito (+4,4% vs 3T19), com aumento do número de cartões de crédito em +16,3%, 
alcançando 2,5 milhões de unidades. O resultado financeiro do 3T19 ficou em R$ 125 milhões (-
50% vs 3T19), sendo afetado pela queda da taxa de juros, mas não impediu de registrar evolução 
de sua lucratividade. 

• Registrou lucro líquido de R$ 400 milhões no 3T20, -39% sobre o 2T20 e +20% sobre o 3T19. 

• Estamos confiantes de que a empresa apresente melhores números nos próximos trimestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RANDON PN: 

• A receita líquida foi de R$ 1,516 bilhão, 10,5% acima do 3T19 e melhor do que o estimado. Em 
Reboques a receita líquida foi de R$ 688,8 milhões, 10% acima do 3T19 e o volume atingiu 8 mil 
unidades com aumento de 8% em relação ao 3T19 e 50% em relação ao 2T20 e o market-share 
ficou em 36%. O volume de vagões foi de 5 unidades versus 74 no 3T19 (ainda não refletindo uma 
retomada). Em Autopeças a receita líquida foi de R$ 774,1 milhões, com aumento de 11% em 
relação ao 3T19. Do total de receita, 91% foi do mercado interno, A demanda interna foi 
beneficiada pelo aumento na demanda pela safra agrícola, recuperação da economia e reposição 
de estoques. As exportações foram de US$ 22,1 milhões, com queda de 32% em relação ao 3T19.  

• Ebitda consolidado foi de R$ R$ 260,5 milhões, acima da expectativa e com aumento de 29% em 
relação ao 3T19, com queda em Reboques e forte alta em autopeças.   

• A margem ficou em 17,2% versus 15,3% no 3T19, com maior eficiência e custos e despesas e 
maior diluição dos mesmos neste trimestre, que operou com aumento de capacidade. Em 
Autopeças a margem foi de 21% e em Reboques de 12%. 

• resultado foi um lucro líquido de R$ 116,0 milhões, com aumento de 48% em relação ao 3T19, 
impactado pela melhora de resultado operacional e melhora de resultado financeiro. A relação 
dívida líquida / Ebitda ficou em 1,77x versus 0,79x em dez/19. 

• Divulgou a receita líquida de outubro/20 que foi de outubro/20, que foi de R$ 489,2 milhões, com 
aumento de 27,4% em relação ao mês de outubro/19. No mês de novembro/20 a receita foi de R$ 
574,2 milhões, com aumento de 31% em relação ao mês de novembro/19, acumulando no ano 
uma receita de R$ 4,814 bilhões, com aumento de 2% em relação aio acumulando no mesmo 
período de 2019. 

• Esperamos recuperação de atividade no 4T20, e para 2021 continuamos otimistas com o setor 
agrícola e com a atividade economia, o que deve ser positivo para a empresa, com aumento de 
volumes e de margens.  

 
SÃO MARTINHO ON: 

• A receita líquida do 3T20 (equivalente ao 2T21) foi de R$ 926,0 milhões, com aumento de 21% 
em relação ao 3T19 (2T20). (i) Em açúcar a receita líquida foi de R$ 411,8 milhões no 3T20 
(2T21), um aumento de 89,7% em relação ao mesmo período da safra anterior. No período 
acumulado (6M21), a receita líquida de açúcar somou R$ 989,1 milhões, um aumento de 108,7% 
em relação ao 6M20. O melhor desempenho nos períodos foi resultado do aumento do volume 
vendido – em linha com a estratégia de direcionar maior mix de produção para açúcar nesta safra, 
a preços médios superiores. (ii) Em etanol, a receita líquida foi de R$ 407,6 milhões no 2T21, 
7,0% inferior ao 2T20, refletindo, principalmente, a queda de 11,0% no volume vendido, apesar do 
aumento de 4,5% no preço médio de comercialização. No acumulado da safra, a receita líquida 
de vendas de etanol foi 9,3% inferior ao mesmo período da safra anterior, somando R$ 766,4 
milhões, em decorrência, principalmente, do menor volume vendido (-4,2%), combinado com o 
preço 5,3% inferior comparado ao 6M20. (iii) Em energia elétrica a receita líquida de 
comercialização de energia elétrica totalizou R$ 71,0 milhões no 2T21, apresentando uma redução 
de 7,9% em relação ao 2T20, resultado, principalmente, do menor preço spot médio realizado no 
período. 

• O Ebitda foi de R$ 476,0 milhões, com aumento de 23% em relação ao 3T19 (2T20) e a margem 
ficou em 51,4% versus 50,6%, acima da expectativa, refletindo o maior volume no açúcar e melhor 
gestão de custos. O custo caixa médio do açúcar no 6M21 totalizou R$ 947/tonelada, 
representando uma redução de 7,6% em relação ao 6M20.  Considerando que no mesmo período 
houve um aumento de 13,6% no preço médio de comercialização do açúcar, a margem do produto 
aumentou 17,4 p.p. no período. Para o etanol, o custo caixa total médio no 6M21 totalizou R$ 
1.415/m³, uma redução de 5,6% em relação ao mesmo período da safra anterior, enquanto o preço 
médio caiu 5,3%, refletindo na margem do produto praticamente estável em relação ao 6M20. 

• Encerrou o período com uma relação dívida líquida / Ebitda de 1,38x versus 1,47x no trimestre 
anterior.  

• O lucro líquido foi de R$ 31,0 milhões, com queda de 50%, impactado por resultado financeiro e 
por aumento de IR mesmo considerando a parcela de R$ 383,0 milhões do processo da 
Copersucar.  

• Com a expectativa de recuperação da economia interna, esperamos aumento na demanda por 
etanol e consequentemente um ligeiro aumento no mix de vendas para etanol, mas ainda 
privilegiando o açúcar.  Os preços do hedge aumentaram e, portanto, estão mais positivos para a 
São Martinho.  

 
 
SUZANO ON: 

• A receita líquida do 3T20 atingiu R$ 7,5 bilhões, +13% sobre o 3T19 e -7% sobre o 2T20, reforçado 
pelo maior volume de vendas físicas e, principalmente pela relação mais favorável do dólar x real, 
já que seus preços são dolarizados.  



 
 

• As vendas de celulose se mostraram estáveis no trimestre, tendo colocado 2,5 milhões de 
toneladas, -1% sobre o 2T20. Já na linha de papéis e embalagens o desempenho se mostrou 
melhor, com a colocação de 319 mil toneladas, +36% sobre o 3T19. A melhora foi decorrente dos 
novos hábitos de consumo das pessoas com o efeito da pandemia do covid-19 e maior uso de 
trabalho remoto / home office, principalmente com a elevação da demanda por papéis de imprimir 
& escrever e, especialmente papéis sanitários. O preço médio da celulose praticado pela Suzano 
ficou em US$ 454/tonelada, -3% sobre o 2T20 e -14% sobre o 3T19, confirmando que o ciclo de 
baixa no preço da celulose ainda permaneceu no trimestre, mas há expectativas de este quadro 
comece a ser revertido no 4T20. 

• A Suzano novamente praticou uma boa gestão de custos e despesas operacionais que ajudaram 
na apuração de um Ebitda ajustado de R$ 3,8 bilhões, +58% sobre o 3T19 e que veio acima do 
esperado pelos analistas 

• Por ser uma empresa de capital intensivo, e ter grande exposição em capital de terceiros no 
exterior, acabou registrando forte queda no resultado financeiro, relacionado à variação cambial. 
O saldo negativo no resultado financeiro foi da ordem de R$ 4,2 bilhões.  

• Com isto, registrou prejuízo líquido de R$ 1,2 bilhões, contra prejuízo líquido de R$ 2 bilhões no 
2T20 e prejuízo líquido de R$ 3,5 bilhões no 3T19, todos com influência do câmbio.  

• Na última semana a celulose continua mostrando aumento de preço no mercado externo.  
 
 
TAESA UNIT: 

• No 3T20, a receita líquida regulatória foi de R$ 383,3 milhões, com aumento de 15,5% em relação 
ao 3T19, explicado pela entrada em operação de Miracema, Mariana e dos reforços da Novatrans, 
aquisição das concessões São João, São Pedro e Lagoa Nova e pelo reajuste inflacionário do 
ciclo da RAP 2020-2021 (6,51% em IGP-M e 1,88% em IPCA). O aumento foi compensado em 
parte pela redução da RAP da Munirah, PATESA, STE e ATE I.  

• O Ebitda Regulatório do 3T20 atingiu R$ 317,6 MM, 15,4% maior com o registrado no 3T19 e uma 
margem EBITDA de 82,9%, estável em relação ao 3T19. Os custos de PMSO somaram R$ 65,7 
MM, registrando um acréscimo anual de 15,9%.  Conforme mencionado anteriormente, a queda 
de 50% da RAP de algumas concessões, associado aos maiores custos e despesas operacionais, 
foram compensados pela entrada em operação de Miracema, Mariana e dos reforços da 
Novatrans, pela aquisição das concessões São João, São Pedro e Lagoa Nova e pelo reajuste 
inflacionário da RAP. 

• Encerrou o período com relação dívida líquida / Ebitda de 3,4x no 3T20, acima do registrado no 
2T20 de 3,3x. Desconsiderando o resultado das empresas controladas, esse indicador seria de 
3,8x no 3T20, em linha com o registrado no 2T20. 

• No 3T20, reportou lucro líquido Regulatório somou R$ 165,5 MM no 3T20, apresentando uma 
redução anual de 21,6% impactado por resultado financeiro e equivalência patrimonial.  

• A Taesa anunciou dividendos no 3T20 no valor de R$ 469,0 milhões, equivalente a R$ 
1,36194228735 / Unit. O pagamento ocorreu no dia 25 de novembro de 2020, e representa um 
pay out no acumulado do ano de 91,4% do lucro líquido ajustado e um dividend yield de 9,4% nos 
últimos 12 meses.  

• O resultado do 3T20 ficou em linha com a expectativa, sendo novamente um resultado sólido e foi 
beneficiada pela entrada em operação de novas capacidade e o reajuste inflacionário na RAP 
2020 – 2021. O cronograma dos novos projetos está em linha dom o esperado. É uma das boas 
pagadoras de dividendos listadas em Bolsa, com dividend yield atrativo.  

 
 
USIMINAS PNA  

• A Usiminas divulgou bom resultado no 3T20 e ficou em linha com as expectativas do mercado.  

• A Usiminas divulgou o resultado do 3T20 forte e refletindo esta melhora de cenário. As vendas 
físicas de aço pela empresa atingiram 934 mil toneladas no 3T20, um crescimento de 54% sobre 
o trimestre anterior, mas ainda abaixo do mesmo trimestre do ano passado em 10%. O mercado 
interno absorveu 70% deste volume, enquanto no 2T20 a participação foi 63% e no 3T19 em 84%. 
Em mineração o volume vendido atingiu 2,3 milhões de toneladas, +20% sobre o 2T20, mas 10% 
abaixo do 3T19. A participação deste negócio foi importante para a forte evolução do faturamento 
da empresa no 3T20, considerando um preço médio de comercialização do minério de ferro 
elevado e um dólar forte. A Usiminas mudou sua estratégia em relação ao negócio minério de 
ferro, que até alguns meses atrás estaria à venda. A ideia agora é realizar novos investimentos na 
MUSA, buscando ampliar capacidade de produção 

• Com a melhora do volume vendido em aço e minério de ferro registrou receita líquida de R$ 4,4 
bilhões, +81% sobre o 2T20 e de 14% sobre o 3T19.-36% sobre o 1T20 e -34% sobre o 2T19. 
Houve melhora na linha de custos, decorrente da volta de equipamentos que foram desligados no 
2T20 e agora com produção impacta a diluição de custos. 



 
 

• Com isto melhorou substancialmente sua geração operacional de caixa, registrando um Ebitda de 
R$ 826 milhões, +330% sobre o 2T20 e 87% em relação ao 3T19. Sua margem Ebitda subiu de 
11,5% no 3T19 para 19% no 3T20.  

• O resultado final foi um lucro líquido de R$ 198 milhões no 3T20, revertendo parcialmente o 
prejuízo no 1S20 de R$ 819 milhões. Aguardamos que o 4T20 venha mais forte, refletindo a 
recuperação da economia. 

• A Usiminas anunciou que sua produção total de laminados nos últimos 45 dias somou 533 mil 
toneladas, ficando 0,2% acima da média diária do primeiro trimestre de 2020 e 6,4% acima da 
média diária de 2019. Já o volume total de vendas foi de 577,6 mil toneladas no mesmo período, 
ficando 11,5% acima da média diária do primeiro trimestre de 2020 e 14,1% superior à média diária 
de 2019. 

• Aprovou a retomada da operação do alto-forno 2 da usina de Ipatinga, prevista para junho de 2021; 
companhia também autorizou a venda da sede da siderúrgica para a Fundação São Francisco 
Xavier, por R$ 130 milhões. 

• Esperamos novos aumentos de preços. 
 
VALE ON: 

• A Vale divulgou seu resultado do 3T20 e superou as expectativas. 

• O faturamento do trimestre atingiu R$ 58 bilhões, +43% sobre o 2T20 e no mesmo tamanho em 
relação ao 3T19. O Ebitda da Vale foi de R$ 33 bilhões, +81% sobre o 2T20 e +79% sobre o 3T19, 
também superando as projeções do mercado.  

• Já o resultado financeiro, com sua baixa exposição em dívidas, também ajudou a apurar um lucro 
líquido de R$ 15,6 bilhões, um dos melhores resultados da história da empresa. 

• Será uma boa pagadora de dividendos. 
 
VIA VAREJO ON:  

• Divulgou o resultado do 3T20 e superou as expectativas.   

• A receita líquida foi de R$ 7,812 bilhões, com aumento de 37% em relação ao 3T19 e acima da 
expectativa. Foi impulsionada pelo aumento de vendas, principalmente no e-commerce. O 
aumento de vendas mesmas lojas (SSS) foi de 4,3%. O GMV amentou 43% e a vendas no e-
commerce 219¨%, que atingiu R$ 4,1 bilhões no 3T10. Encerrou o período com 100% das lojas 
abertas versus 80% no início de julho/20. 

• Ebitda foi de R$ 609,0 milhões, com aumento de 280,6%, acima da expectativa a margem ficou 
em 7,8% versus 2,8% no 3T19, decorrente do impacto da abertura das lojas, aumento e vendas, 
diluição de custos e melhor eficiência operacional.  A Companhia reportou reversão de prejuízo 
ajustado de R$ 208,0 milhões no 3T19 para lucro líquido ajustado de R$ 100,0 milhões no 3T20, 
beneficiado pela melhora operacional e resultado financeiro. Encerrou o período com caixa de R$ 
7 ,9 bilhões e caixa líquido de R$ 3,4 bilhões, incluindo a carteira de recebíveis não descontados 
no valor de R$5,8 bilhões. 

• Foi um excelente resultado, acima da expectativa, com entrega de crescimento operacional e de 
aumento de margens e esperamos que a empresa continue apresentado forte crescimento nos 
próximos trimestres, já a partir do 4T20. 

• De acordo com Ebit/Nielsen as vendas online no 1Sem/20 aumentaram 47% em relação ao 
1Sem/19 e as vendas nos sete dias anteriores ao Black Friday (em 27/11/20), já movimentaram 
R$ 2 bilhões, crescimento nominal de 41% em relação à mesma data em 2019.  

• Na última semana teve queda na B3 e achamos que foi exagerada.  
 
WEG ON:  

• A receita líquida foi de R$ 4,801 bilhões, com o significativo aumento de 43% em relação ao 3T19 
e acima da expectativa, com aumento de encomendas em produtos de ciclo curto principalmente 
e de ciclo longo. No mercado interno a receita líquida aumentou 51% e 38% no mercado externo. 
A receita operacional líquida do mercado externo, medida em dólares norte-americanos (US$) 
pelas cotações trimestrais médias, apresentou crescimento de 2% em relação ao 3T19 e 
crescimento de 11% em relação ao 2T20. No mercado interno, em (i) Equipamentos 
Eletroeletrônicos Industriais, continua ocorrendo recuperação principalmente nos produtos de ciclo 
curto, com alta demanda dos setores de construção civil e a agroindústria. Já nos de ciclo longo, 
a demanda continua nos segmentos de óleo & gás e água & saneamento. Em (ii) Geração, 
Transmissão e Distribuição de Energia (GTD), a demanda no ciclo curto é decorrente dos 
segmentos de transmissão e de distribuição de energia, com maior demanda após o final do 
2T20.  Em (iii) Motores Comerciais e Appliance a demanda vem se recuperando com maior ênfase 
desde o final do 2T20, principalmente no segmento de motores para linha branca, motobombas e 
compressores comerciais.  
 
 
 
 



 
 

• O Ebitda foi de R$ 935,3 milhões, com aumento de 62% em relação ao 3T19 e a margem ficou em 
20% versus 17% no 3T19 e 18% no 2T20, acima da expectativa de mercado. A melhora foi 
decorrente do aumento de receita e eficiência operacional, decorrente do esforço da empresa em 
reduzir custo durante a pandemia, no 1Sem/20 (apesar da alta do preço médio do cobre em 
dólares de 21,6% em relação ao 2T20 e aumento de 12,3% em relação ao 3T19 e também do 
preço do aço em Real). No 3T20, ocorreu impacto não recorrente no Ebitda, referente a créditos 
financeiros da lei de informática, no valor de R$ 29,2 milhões. Normalizada por esse efeito, a 
margem Ebitda do 3T20 teria sido de 19%.  

• Encerou o período com caixa líquido de R$ 2,215 bilhões versus R$ 1,275 bilhão no 4T19. O atual 
custo médio da dívida é de aproximadamente 5,22% a.a versus 5,41% em dezembro/19. O 
duration total da dívida é de 18,9 meses. Em dezembro/19 era de 19,5 meses.  

• Encerrou o 3T20 com um lucro líquido de R$ 644,2 milhões, 54% acima do 3T19 e 25% acima do 
2T20, ficando acima da expectativa. A melhora foi decorrente do aumento de receita e controle de 
custos principalmente.  

• a WEG divulgou um bom e sólido resultado, acima da expectativa de mercado, principalmente pela 
melhora de receita nas encomendas do segmento de ciclo curto, tanto Brasil como no exterior. 
Devido ao forte controle de custos, implementado principalmente ao longo do período de pandemia 
/ covid-19, entregou novamente um resultado operacional e um lucro líquido acima da expectativa 
de mercado. Continuamos otimistas com a retomada da economia interna e consequentemente 
aumento dos pedidos e vendas para e empresa 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


