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Destaques do Dia 
 

  

 

 

 

 

 

PANORAMA DO DIA 
 

Notícias de que a China continua 

comprando soja dos Estados Unidos, 

ao contrário do que tinha sido 

relatado ontem, animam os 

mercados internacionais nesta 

manhã de terça-feira. Por outro lado, 

os esforços de reabertura econômica 

norte-americana são ofuscados pela 

onda crescente de protestos que se 

espalham por lá.  

 

Em meio a esse contexto, os índices 

futuros de Nova York e as principais 

bolsas europeias avançam. Mais cedo, 

os mercados asiáticos também 

fecharam em alta. 

 

Entre as commodities, as cotações do 

petróleo sobem, enquanto os preços 

do cobre e do níquel avançam em 

Londres. No mercado futuro, os 

contratos de minério de ferro testam 

a casa dos US$ 100/tonelada, após o 

preço da commmodity no mercado 

físico ter atingido esse patamar. 

 

Acompanhando o cenário externo, o 

principal ETF brasileiro negociado em 

Nova York, o iShares MSCI Brazil (EWZ) 

avançava mais de 2% nas operações 

pré-mercado. 

 

Internamente, os investidores ainda 

acompanham os desdobramentos no 

meio político nacional, enquanto 

focam as atenções à possíveis 

sinalizações trazidas pelas reuniões 

programadas para hoje entre o 

Ministro da Economia, Paulo Guedes, 

com o Presidente, Jair Bolsonaro, e os 

presidentes do Banco Central, Banco 

do Brasil, Caixa Econômica Federal e 

o BNDES.  

 

As declarações feitas ontem pelo 

secretário do Tesouro Nacional, 

Mansueto Almeida, de que a dívida 

bruta brasileira deve chegar a 94% do 

PIB neste ano, mas que deverá voltar a 

cair com medidas de ajuste fiscal e 

Reformas a serem retomadas em 2021 

devem contribuir para a retirada de 

prêmios na curva de juros, 

especialmente nos vencimentos mais 

distantes. 

 

Para acompanhar nosso Call Diário, 

consulte no Home Broker > Painel do 

Investidor > Comece seu Dia > Palavra 

do Estrategista.

 
 

NESTE RELATÓRIO VOCÊ TAMBÉM ENCONTRA  
 

 Análise Gráfica Ibovespa 

Tendência gráfica do principal indicador do mercado financeiro nacional. 

 Noticiário de Empresas & Setores 

Alupar – EBITDA Regulatório Para o 1T20. 

Óleo, Gás & Petroquímicos – Acompanhamento dos Preços de Combustíveis. 

 Fluxo Bovespa 

Principais movimentações da bolsa de valores brasileira. 

 Agenda Econômica  

Fique por dentro dos eventos mais relevantes da semana. 

 Monitor de Proventos 

 Anúncios dos principais pagamentos de dividendos e JCP do mercado. 

ACOMPANHAMENTO  

DO MERCADO 
 

BOLSA BRASIL - IBOVESPA 

Variação Pontos Volume 

+1,39% 88.620 R$ 25,32 bi 

 

MAIORES ALTAS 

GOLL4  R$ 13,06 +8,56% 

VVAR3  R$ 13,43 +8,30% 

MULT3  R$ 22,28 +7,68% 

CVCB3  R$ 15,50 +7,63% 

IGTA3  R$ 35,05 +7,54% 

 

MAIORES BAIXAS 

BEEF3  R$ 13,08 -2,31% 

RENT3  R$ 37,61 -2,26% 

EGIE3   R$ 41,59 -1,93% 

CPFE3  R$ 31,72 -1,64% 

ENGI11  R$ 46,80 -1,47% 

 

MOEDAS 

 Cotação Variação 

DÓLAR R$ 5,3663 +0,56% 

EURO R$ 5,9754 +0,83% 

 

BOLSAS INTERNACIONAIS 

 Pontos Variação 

S&P 500 3.056 +0,38% 

Dow Jones 25.475 +0,36% 

FTSE 100 

(Reino Un.) 
6.166 +1,48% 

Shangai 

(China) 
2.921 +0,20% 

Nikkei 

(Japão) 
22.326 +1,19% 

 

COMMODITIES 

 Cotação Variação 

Petróleo 

(BRENT) 
US$38,32 +8,46% 

Petróleo 

(WTI) 
US$35,44 -0,14% 

Minério de 

Ferro1 
US$106,1 +3,90% 

Ouro2 US$1740,06 +0,03% 
 

 

*Valores referentes ao pregão do dia útil anterior. (1) 

Preço do futuro de minério de ferro negociado na 

bolsa Dalian com vencimento para setembro de 2020. 

(2) Preço por Oz. 

Fonte: Bloomberg e B3. 

Renato Chanes - Estrategista Pessoa Física 

02 de junho de 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE GRÁFICA 

Ibovespa (88.620,10) 

Suporte: 85.000 / 77.500 / 70.000 

pontos. 

Resistência: 92.500 / 98.000 pontos. 

Em sequência à recente estabilização do Índice, o reaparecimento de uma pressão 

compradora no Ibovespa culminou no rompimento da resistência em 85.000 pontos, 

que agora se comportará como novo suporte. Sendo assim, caso a pressão compradora 

se intensifique, o Ibovespa deverá seguir em direção às resistências em 92.500 pontos e 

98.000. Do lado da baixa, os suportes em 85.000, 77.500 e 70.000 e 63.500 pontos 

deverão sustentar o ativo.  

ENERGIA ELÉTRICA & SANEAMENTO 

Alupar 

(ALUP11) 

Recomendação: “Compra” 

Preço-alvo: R$ 29,34 

 

Analista Setorial: Thiago Silva 

O EBITDA regulatório da Alupar para o 1T20 ficou em linha com a estimativa (+2,1% 

acima do esperado), refletindo principalmente: (i) o início de novas operações; (ii) 

consolidação da Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia (AETE), da 

Transmissora Matogrossense de Energia (TME) e da Empresa de Transmissão Baiana 

(ETB); (iii) menor receita de braço comercial; e (iv) menor compra de energia, por conta 

da estratégia de alocação de energia adotada no período. O Thiago e o Time não 

esperam que os resultados movam o ativo hoje, pois acreditam que os investidores 

ainda estão focados em: (i) crescimento da empresa (leilão e Fusões & Aquisições); (ii) 

potencial desinvestimento da participação do FI-FGTS; e (iii) notícias relacionadas ao 

reequilíbrio dos contratos das unidades Transnorte Energia (TNE) e das Subestações 

Manoel da Nóbrega e Domênico Rangoni (ELTE). 

ÍNDICE IBOVESPA 

 
 

 

ANÁLISE GRÁFICA 

 

NOTICIÁRIO DE EMPRESAS E SETORES 
 



 

 

 

  

ÓLEO, GÁS & PETROQUÍMICOS 

ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 

DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL 

 

Analista Setorial: Rodrigo Almeida 

Em abril, os volumes ajustados do ciclo Otto caíram 30% em base anual, enquanto o 

consumo de diesel caiu 15% e a demanda por combustível de aviação caiu 85%, 

conforme os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pelo Sindicato 

dos Distribuidores de Combustível (SINDICOM). No ciclo Otto, (i) os volumes de gasolina 

caíram 29% e (ii) a demanda por etanol caiu 34%. Em participação de mercado, nota-se 

um aumento significativo da participação de bandeiras brancas, que atingiram ~47% em 

abril (contra ~43% em março e ~40% em abril de 2019), enquanto entre os distribuidores 

de combustíveis listados, a BR Distribuidora (Top Pick), apresentou o melhor 

desempenho em termos de participação de mercado no mês. 

FLUXO BOVESPA 
 

Comentário: No acumulado de maio (até o dia 28), os investidores estrangeiros registraram redução de R$ 6,222 bilhões na 

exposição à bolsa brasileira. Por outro lado, os investidores institucionais e pessoa física compensaram esse fluxo negativo com 

o aporte de R$ 4,045 bilhões e R$ 1,265 bilhões, respectivamente, no mesmo intervalo. No acumulado do ano, os investidores 

estrangeiros retiraram R$ 75,628 bilhões do mercado acionário brasileiro. 

 

 

 

 

Fonte: B3 e Santander 

Investidores Diário Maio 2020 Últimos 12 meses

ESTRANGEIRO 185 -6.222 -75.628 -137.294

INSTITUCIONAL -1.012 4.045 37.292 97.905

PESSOA FÍSICA 727 1.265 34.735 47.605

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 18 380 -114 -4.045

CORPORATIVO 82 588 3.497 -4.489

OUTROS -0 -56 219 318
*Os dados são divulgados com dois dias de defasagem

FLUXO LÍQUIDO DO BOVESPA (R$ Milhões)

Pregão de Referência:  28-mai



 

 
  

 

AGENDA ECONÔMICA 
 

Fonte: Santander Economia 

 

 

Horário País Órgão Evento Período Estimativa Mediana Resultado Anterior

4:55 Alemanha Markit PMI Industrial Mai - 36,8

5:00 Z. do Euro Markit PMI Industrial Mai - 39,5

22:45 China Caixin PMI Composite Mai - 47,6

22:45 China Caixin PMI Serviços Mai 47,3 44,4

- EUA Democratas Primárias Democratas - - -

- EUA Bloomberg Vendas Totais de Veículos (em milhões/ano) (a.s.) Mai 11,2 8,6

5:00 Brasil FIPE IPC-Fipe (MoM %) Mai - -0,38%

9:00 Brasil IBGE PIM: Produção Industrial (MoM % a.s.) Abr - -9,1%

9:00 Brasil IBGE PIM: Produção Industrial (YoY %) Abr - -3,8%

10:00 Brasil HSBC PMI Composite Mai - 26,5

10:00 Brasil HSBC PMI Serviços Mai - 27,4

14:30 Brasil BCB IC-Br (MoM %) Mai - 1,60%

14:30 Brasil BCB IC-Br (YoY %) Mai - 2,90%

14:30 Brasil BCB Fluxo Cambial Semanal 29-mai - -

4:55 Alemanha Bundesbank Taxa de Desemprego Mai 6,2% 5,8%

6:00 Z. do Euro Eurostat Taxa de Desemprego (%) Abr 8,2% 7,4%

8:00 EUA MBA Pedidos de Hipotecas (WoW % a.s.) 29-mai - 2,7%

9:15 EUA ADP Emprego no Setor Privado (mil) Mai -9500 -20236

10:45 EUA Markit PMI Serviços Mai - 36,9

10:45 EUA Markit PMI Composite Mai - 36,4

11:00 EUA C. Bureau Encomendas à Indústria (MoM % a.s.) Abr -15,0% -10,3%

11:00 EUA ISM ISM Serviços Mai 44 41,8

11:00 EUA C. Bureau Encomendas de Bens Duráveis (MoM % a.s.) Abr - -17,2%

11:30 EUA DOE Estoques de petróleo bruto 29-mai - 7928

11:30 Brasil Tesouro Leilão Tradicional (LTN, LTF e NTN-F) - - -

- Brasil Anfavea Produção Total de Veículos Mai - 1847

4:55 Alemanha Markit PMI Serviços Mai 31,4 31,4

4:55 Alemanha Markit PMI Composite Mai 31,4 31,4

5:00 Z. do Euro Markit PMI Serviços Mai 28,7 28,7

5:00 Z. do Euro Markit PMI Composite Mai 30,5 30,5

6:00 Z. do Euro Eurostat Vendas no Varejo (MoM % a.s.) Abr -15,0% -11,2%

6:00 Z. do Euro Eurostat Vendas no Varejo (YoY %) Abr -21,7% -9,2%

8:45 Z. do Euro BCE Reunião BCE - taxa de juros (%) - 0% 0%

9:30 EUA C. Bureau Balança Comercial (USD bilhões) Abr -41,5 -44,4

9:30 EUA BLS Produtividade do Trabalho (QoQ % a.s.) 1Q -2,5% -2,5%

9:30 EUA BLS Custo Unitário do Trabalho (QoQ % a.s. anualiz.) 1Q 4,8% 4,8%

9:30 EUA DoL Pedidos de auxílio desemprego (mil) 30-mai - 2123

8:00 Brasil FGV IGP-DI (MoM %) Mai - 0,05%

8:00 Brasil FGV IGP-DI (YoY %) Mai - 6,10%

9:30 EUA BLS Relatório de Emprego (criação de vagas) (mil) Mai -7500 -20537

9:30 EUA BLS Taxa de Desemprego (%) Mai 19,5% 14,7%

9:30 EUA BLS Ganho Médio por Hora (MoM %) Mai 1,0% 4,7%

9:30 EUA BLS Ganho Médio por Hora (YoY %) Mai 8,9% 7,9%

16:00 EUA Fed Crédito ao Consumidor (USD bilhões) Abr -15 -12,044

10:15 EUA Fed Produção Industrial (MoM % a.s.) Abr -10,8% -5,4%

11:00 EUA BLS Criação Emprego (a.s.) Mar - 6882,0

11:00 EUA Michigan Confiança do Consumidor Mai (Prévia) 69,0 71,8

14:00 EUA B. Hughes Indicador de Perfuração de Poços 15-mai - -

sexta-feira, 5 de junho de 2020

terça-feira, 2 de junho de 2020

quarta-feira, 3 de junho de 2020

quinta-feira, 4 de junho de 2020



 

 

MONITOR DE PROVENTOS 
 

 

Fonte: Bloomberg. As informações aqui apresentadas podem sofrer alterações à critério das Empresas. 
1 Provento dividido pelo respectivo preço de fechamento da ação no dia útil anterior à data do presente relatório. 2 N/D significa dado não disponível; N-A significa não aplicável; JCP refere-se a 

juros sobre capital próprio; DVD refere-se a dividendo; e BON, bonificação. 

 

Empresas Código Data de Anúncio
Tipo de 

Pagamento

Valor Líq.

(R$-Ação)
Data Ex Yield(1) Data de Pagamento(2)

Banco Bradesco SA BBDC3 19/12/2019 JCP 0,015 02/06/2020 0,08% 01/07/2020

Banco Bradesco SA BBDC4 19/12/2019 JCP 0,016 02/06/2020 0,08% 01/07/2020

Positivo Tecnologia SA POSI3 30/04/2020 DVD 0,032 02/06/2020 0,79% 31/12/2020

Electro Aco Altona SA EALT3 27/04/2020 DVD 0,055 04/06/2020 0,60% 30/07/2020

Electro Aco Altona SA EALT3 27/04/2020 DVD 0,055 04/06/2020 0,60% 30/10/2020

Electro Aco Altona SA EALT3 27/04/2020 DVD 0,055 04/06/2020 0,60% 30/04/2021

Electro Aco Altona SA EALT4 27/04/2020 DVD 0,060 04/06/2020 1,65% 30/07/2020

Electro Aco Altona SA EALT4 27/04/2020 DVD 0,060 04/06/2020 1,65% 30/10/2020

Electro Aco Altona SA EALT4 27/04/2020 DVD 0,060 04/06/2020 1,65% 30/04/2021

Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA APER3 31/03/2020 DVD 0,053 16/06/2020 0,28% N/D

Cia Catarinense de Aguas e Saneamento CASN4 18/05/2020 DVD 0,045 19/06/2020 0,45% N/D

Cia Catarinense de Aguas e Saneamento CASN3 18/05/2020 DVD 0,041 19/06/2020 0,23% N/D

Marcopolo SA POMO3 20/02/2020 JCP 0,021 23/06/2020 0,81% 10/05/2021

Schulz SA SHUL3 13/03/2020 DVD 0,022 25/06/2020 0,26% 31/07/2020

Schulz SA SHUL4 13/03/2020 DVD 0,024 25/06/2020 0,25% 31/07/2020

Schulz SA SHUL3 08/05/2020 JCP 0,105 25/06/2020 1,23% 31/07/2020

Schulz SA SHUL4 08/05/2020 JCP 0,116 25/06/2020 1,21% 31/07/2020



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O presente relatório foi preparado pela Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A. e destina-se somente para informação de investidores, não constituindo oferta de 

compra ou de venda de algum título e valor mobiliário contido ou não neste relatório (i.e., os títulos e valores mobiliários mencionados aqui ou do mesmo emissor e/ou suas opções, 

warrants, ou direitos com respeito aos mesmos ou quaisquer interesses em tais títulos e valores mobiliários). Este relatório não contém, e não tem o escopo de conter, toda a informação 

relevante a respeito do assunto ora abordado. Portanto, este relatório não consiste e nem deve ser considerado como uma declaração e/ou garantia quanto à integridade, precisão, 

veracidade das informações aqui contidas. Qualquer decisão de compra ou venda de títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os 

referidos títulos e, quando apropriado, deve levar em conta o conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e a disposição, nas entidades governamentais responsáveis por 

regular o mercado e a emissão dos respectivos títulos.  
As informações contidas neste relatório foram obtidas de fontes consideradas seguras, muito embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as 

informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, não garantimos sua exatidão, nem que as mesmas são completas e não recomendamos que 

se confie nelas como se fossem.  
Todas as opiniões, estimativas e projeções que constam no presente relatório traduzem nossa opinião na data de sua emissão e podem ser modificadas sem prévio aviso, considerando 

nossas premissas relevantes e metodologias adotadas à época de sua emissão, conforme estabelecidas no presente relatório.  
O Santander ou quaisquer de seus diretores ou funcionários poderão adquirir ou manter ativos direta ou indiretamente relacionados à(s) empresa(s) aqui mencionada(s), desde que 

observadas as regras previstas na Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018 (“Instrução CVM 598”).  
  
O Santander não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do presente relatório.  
O presente relatório não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim. 
  
A fim de atender à exigência regulatória prevista na Instrução CVM 598, segue declaração do analista: 
Eu, Renato Chanes, analista de valores mobiliários credenciado nos termos da Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, subscritor e responsável principal por este relatório, o qual é 

distribuído pelo Santander, com relação ao conteúdo objeto do presente relatório, declaro que as recomendações refletem única e exclusivamente a minha opinião pessoal, e foram 

elaboradas de forma independente, inclusive em relação à instituição a qual estou vinculado, nos termos da Instrução CVM 598. Adicionalmente, declaro o que segue: 

 Têm interesse financeiro e comercial relevante em relação ao setor, à companhia ou aos valores mobiliários objeto desse relatório de análise.  

 Recebem remuneração por serviços prestados para o emissor objeto do presente relatório ou pessoas a ele ligadas.  

 Estão envolvidas na aquisição, alienação ou intermediação do(s) valor(es) mobiliário(s) objeto do presente relatório de análise. 

 Podem ter (a) coordenado ou coparticipado da colocação de uma oferta pública dos títulos de companhia(s) citada(s) no presente relatório nos últimos 12 meses; (b) ter 

recebido compensações de companhia(s) citada(s) no presente relatório por serviços de bancos de investimento prestados nos últimos 12 meses; (c) espera receber ou 

pretende obter compensações de companhia(s) citada(s) no presente relatório por serviços de banco de investimento prestados nos próximos 3 meses.  

 Prestaram, prestam ou poderão prestar serviços financeiros, relacionados ao mercado de capitais, ou de outro tipo, ou realizar operações típicas de banco de investimento, 

de banco comercial ou de outro tipo a qualquer empresa citada neste relatório.  

 

O conteúdo deste relatório é destinado exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou organizações devidamente identificadas, podendo conter informações confidenciais, as quais não podem, 

sob qualquer forma ou pretexto, ser utilizadas, divulgadas, alteradas, impressas ou copiadas, total ou parcialmente, por pessoas não autorizadas pelo Santander. 

Este relatório foi preparado pelo analista responsável do Santander, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, fotocopiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa além 

daquelas a quem este se destina. Ainda, a informação contida neste relatório está sujeita a alteração sem prévio aviso. 

Os potenciais investidores devem buscar aconselhamento financeiro profissional sobre a adequação do investimento em valores mobiliários, outros investimentos ou estratégias de 

investimentos aqui discutidos, e devem entender que declarações sobre perspectivas futuras podem não se concretizar. Os potenciais investidores devem notar que os rendimentos de 

valores mobiliários ou de outros investimentos, se houver, referidos neste relatório podem flutuar e que o preço ou o valor desses títulos e investimentos pode subir ou cair. Assim, 

potenciais investidores podem não receber a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é necessariamente um guia para o desempenho futuro.  

Eventuais projeções, bem como todas as estimativas a elas relacionadas, contidas no presente relatório, são apenas opiniões pessoais do analista, elaboradas de forma independente e 

autônoma, não se constituindo compromisso por obtenção de resultados ou recomendações de investimentos em títulos e valores mobiliários ou setores descritos neste relatório. 

  

© 2020 Copyright Banco Santander (Brasil) S/A. Direitos Reservados. 


