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Bolsa 

Bolsa – O Ibovespa acompanhou as bolsas internacionais marcando alta de 

0,71% aos 81,319 pontos, com giro financeiro de R$ 22,5 bilhões. Desta 

vez, empresas ligadas ao dólar caíram e outras de commodities subiram. 

Petrobras subiu impulsionada pela puxada nos preços do petróleo. A ata do 

Federal Reserve não trouxe muitas novidades em relação a recentes 

declarações do presidente Jerome Powell, de cautela quanto ao ritmo de 

recuperação da economia americana. A quinta-feira tem agenda 

econômica carregada de dados da Europa e Estados Unidos, que devem 

mostrar novamente o peso da Covid-19 sobre os indicadores americanos. 

As bolsas internacionais voltam a pesar nesta quinta-feira com queda 

generalizada na zona do euro e sinais negativos para as bolsas de NY. Pesa 

sobre os mercados a volta da tensão entre EUA e China, com declarações 

pouco amigáveis dos dois lados, há dois dias do encontro político na China 

e a corrida para enfrentar o coronavírus. Este mau humor pode pesar no 

nosso mercado hoje. 

Câmbio 

O mercado de câmbio deu uma acomodada ontem com a moeda recuando 
de R$ R$ 5,7552 para R$ 5,6929 (-1,08%).  
 
Juros  

Os juros tiveram dia de alta no contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) 

para jan/21 de 2,523% para 2,545%. Já a taxa do DI para jan/27 fechou 

estável em 7,61%. 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 81.320 0,71 1,0 (29,7)

Ibovespa Fut. 81.600 0,90 1,9 (29,5)

Nasdaq 9.376 2,08 5,5 4,5

DJIA 24.576 1,52 0,9 (13,9)

S&P 500 2.972 1,67 2,0 (8,0)

MSCI 2.092 1,49 1,9 (11,3)

Tóquio 20.595 0,79 2,0 (12,9)

Xangai 2.884 (0,51) 0,8 (5,5)

Frankfurt 11.224 1,34 3,3 (15,3)

Londres 6.067 1,08 2,8 (19,6)

Mexico 36.027 0,46 (1,2) (17,3)

India 30.819 2,06 (8,6) (25,3)

Rússia 1.225 4,10 8,9 (20,9)

Dólar - vista R$ 5,69 (1,08) 3,8 41,4

Dólar/Euro $1,10 0,52 0,2 (2,1)

Euro R$ 6,25 (0,59) 4,0 38,5

Ouro $1.748,18 0,18 3,7 15,2

* Dia anterior, exceto Ásia

Oscilações 01 dia Abril 2020

CDS Brasil 5 anos -0,90% 13,56% 215,1%

Minerio de Ferro -1,19% 13,69% 9,33%

Petroleo Brent 1,68% 59,85% -44,92%

Petroleo WTI 1,97% 66,75% -44,07%

Fonte: Bloomberg
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Locamerica (LCAM3) - Lucro menor no 1T20 e informações operacionais de 
abril 

Os resultados da empresa no 1T20 apresentaram aumento de receitas e das diárias, mas 

redução das tarifas, o que conjugado com a elevação dos custos e despesas, determinou a 

diminuição das margens e do lucro. 

No 1T20, a Locamerica (Unidas) lucrou R$ 80 milhões (R$ 0,16 por ação), valor 17,1% abaixo 

do trimestre anterior e 2,7% menor que no 1T19. 

Locamerica - Resultados Trimestrais

R$ milhões 1T20 4T19 Var. 1T19 Var.

Receita Líquida 1.212 1.233 -1,7% 1.028 17,9%

Lucro Bruto 316 355 -11,1% 306 3,3%

Margem Bruta 26,0% 28,8% -2,8pp 29,7% -3,7 pp

EBITDA Recorrente 313 332 -5,6% 290 7,9%

Margem EBITDA 25,8% 26,9% -1,1pp 28,2% -2,4pp

Lucro Líquido Recorrente 80 96 -17,1% 82 -2,7%

 

No. de Diárias - mil 10.895 10.561 3,2% 9.225 18,1%

Tarifa Média Mensal - Terceirização de Frotas -  R$ 1.505 1.613 -6,7% 1.538 -2,1%

Frota Média  Alugada - Unidades 122.669 118.742 3,3% 104.860 17,0%

Taxa de Utilização da Frota 97,8% 97,7% 0,1pp 98,0% -0,2 pp

Fonte: Locamerica  

A Locamerica teve um resultado no 1T20 já ligeiramente impactado pelas medidas de combate 

à Covid-19, nos segmentos de Aluguel de Carros e Seminovos, a partir do final de março.  

Porém, no seu principal negócio, terceirização de frotas no houve impacto significativo. 

No 1T20, a Locamerica teve aumento no número de diárias totais de 18,1%, sempre 

comparando ao 1T19, que mesmo com a queda na diária média mensal (2,1%) ainda permitiu 

um aumento de 17,9% na receita. 

Os custos do aluguel e locação de veículos subiram bem mais que a receita 24,1%, levando a 

redução de 3,7 pontos percentuais na margem bruta.  A maior alta no período foi dos custos de 

depreciação (50,1%), já refletindo a preocupação da empresa com o mercado após a pandemia.  

O incremento expressivo também das receitas operacionais (21,1%), determinou uma queda 

de 2,4 pp na margem EBITDA. 

As despesas financeiras não contribuíram positivamente para o resultado no trimestre, porque 

cresceram 28,0% em função do maior endividamento. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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A dívida líquida da Locamerica no final do 1T20 era de R$ 3,8 bilhões, que cresceu 37,9% em 

doze meses.  A dívida de curto prazo representava 6,4% do endividamento total em março, 

contra 5,3% no mesmo período do ano anterior.  A relação dívida líquida/EBITDA no 1T20 era 

de 2,9x, vindo de 2,4x no 1T19. 

Até mais importante que os resultados do 1T20, são os números mais atuais, já refletindo o 

momento de crise.  A Locamerica informou que ontem (20/maio), a empresa tinha 32 lojas de 

Aluguel de Carros fechadas de um total de 229.  Em Seminovos, as lojas fechadas eram 9 de 

115.  No segmento de terceirização de frotas (62,2% do EBITDA em 2019) os números ao final 

de abril eram de uma frota média alugada de 71,8 mil veículos, número maior em 0,7% que no 

1T20.  Neste segmento, a taxa de ocupação da frota ficou em 98,1%, 0,3 ponto percentual 

maior que no 1T20.  Porém, os números da área de Aluguel de Carros (35,2% do EBITDA em 

2019) já foram impactados pela pandemia.  Comparado ao 1T20, a frota média alugada caiu 

26,1% e a tarifa média despencou 27,6%. 

Em 2020, LCAM3 caiu 37,7%, mais que o Ibovespa, cuja desvalorização no período foi de 

29,7%.  A cotação de LCAM3 no último pregão (R$ 13,97) estava 46,0% abaixo da máxima 

alcançada no ano e 101,5% acima da mínima. 

 

Hapvida (HAPV3) – Lucro líquido de R$ 164,5 milhões no 1T20, queda de 19,9% 
sobre o 1T19 

A Companhia encerrou o 1T20, com lucro líquido (com aquisições) de R$ 164,6 milhões uma 

redução de 19,9% na comparação com o 1T19, com decréscimo de 8,4 p.p. na margem líquida. 

• O impacto veio principalmente do aumento das despesas financeiras e maiores provisões 

para ressarcimento ao SUS.  

• Destaque também para a depreciação e amortização que passou de R$ R$ 28,5 milhões no 

1T19 para R$ 156,0 milhões, que inclui a amortização da mais-valia de empresas adquiridas de 

R$ 96,2 milhões. 

Destaques do 1T20:  

• Estrutura – No final de março. 2.754 leitos hospitalares em operação, o que representa 

0,77 leito a cada 1.000 beneficiários. 

• O período foi marcado pela aquisição do Grupo RN Saúde, que passou a ser incorporado 

aos resultados em janeiro de 2020. 

• Os últimos meses também foram dedicados à expansão de operações, com a entrega de 

um novo hospital em Mossoró (Rio Grande do Norte), que conta com um completo 

atendimento de urgência e emergência, além de leitos de UTI adulto, neonatal e pediátrico.  
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• A Hapvida segue com os planos de integração dos Grupos São Francisco e América, 

visando alcançar as sinergias operacionais e administrativas em um prazo menor do que o 

originalmente previsto.  

• Planejamento das integrações das últimas aquisições, a operadora Medical localizada em 

Limeira (São Paulo) e da carteira de clientes da Plamed em Aracajú (Sergipe), ambas, pendentes 

de aprovações regulatórias. 

• No dia 3 de janeiro de 2020, conclusão da aquisição da RN Metropolitan Ltda. 

• Lançamento em fevereiro de uma solução digital de vendas via aplicativo do corretor. As 

vendas de planos individuais e familiares do Hapvida já são 100% digitais. 

Os resultados do 1T20 da Hapvida incluem os três meses das operações do Grupo São 

Francisco, do Grupo América e da RN Saúde.  

Com a incorporação das aquisições, o número de beneficiários de planos de saúde no 1T20 

aumentou em 50,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.  Houve bom 

crescimento orgânico também com adição de 60 mil vidas na carteira de planos coletivos. 

Ticket médio (com aquisições) – Crescimento de 8,7% na comparação com o 1T19, 

principalmente em função dos reajustes dos contratos existentes e das vendas novas na 

Hapvida.  

Receita líquida – Crescimento de 55,4% sobre o 1T19 somando R$ 2,08 bilhões, influenciado, 

principalmente pela consolidação das aquisições (Grupo São Francisco, Grupo América, RN 

Saúde e crescimento orgânico. 

Na visão Hapvida (com aquisições), o EBITDA (com IFRS16) atingiu R$ 467,8 milhões no 1T20 

com crescimento de 55,7% em relação ao mesmo período comparativo de 2019. 

Posição liquida de Caixa de R$ 1,73 bilhão no final de março/20 - – Em março, a dívida bruta 

somava e R$ 2,0 bilhões referente à captação da sua primeira debênture, bem como um saldo 

de dívida proveniente do balanço das empresas adquiridas de R$ 57,1 milhões. A posição de 

caixa era de R$ 3,8 bilhões. Da dívida total, apenas R$ 30,5 milhões estão no curto prazo e os 

maiores vencimentos ocorrerão somente em 2022, 2023 e 2024.  

A Hapvida estreou no mercado em 24/04/2018 cotada a R$ 23,10 na abertura. Ontem a ação 

fechou a R$ 50,90. Em 2019 a valorização foi de 186,5% e neste ano tem queda de 20,1%. O 

valor de mercado da Hapvida é de R$ 37,8 bilhões. 

 

Notre Dame Intermédica (GNDI3) – Aquisição de 99,0% do Hospital do 
Coração de Balneário Camboriú por R$ 65,7 milhões 

A Notre Dame comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 20 de maio de 

2020, a Clinipam – Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda. subsidiária integral da 
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Companhia, celebrou um contrato definitivo para a aquisição do Hospital do Coração de 

Balneário Camboriú Ltda.  

A Companhia passou a deter, de forma indireta, 99,0% das quotas do Hospital do Coração.  

O preço de aquisição de R$ 65,7 milhões foi pago à vista, em dinheiro, descontados o 

endividamento líquido e uma parcela retida para contingências. Este valor inclui o imóvel, 

equivalente a aproximadamente R$ 1,1 milhão por leito. 

Localizado em Balneário Camboriú/SC, o Hospital do Coração opera uma estrutura de alta 

complexidade com 58 leitos, sendo 10 de UTI, duas salas cirúrgicas e 8 consultórios de pronto 

socorro, além de uma unidade de hemodinâmica, ala oncológica e laboratório de análises 

clínicas.  

Em 2019, o Hospital do Coração apresentou um faturamento líquido de R$ 42,5 milhões.  

O plano de integração prevê sinergias operacionais e administrativas com as operações da 

Clinipam na região litorânea do Vale do Itajaí, que já conta com um centro clínico e mais de 12 

mil vidas na área de influência do Hospital do Coração.  

A consumação da Transação não está sujeita à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) e nem do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).  

Com a conclusão da Transação, a Companhia demonstra a intenção em manter sua estratégia 

de crescimento no sul do país sob o modelo de operação verticalizada, reforçando seu 

compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.  

Ontem a ação GNDI3 encerrou cotada a R$ 55,47 com queda de 18,4% no ano. Em 2019 a açã 

valorizou R$ 135,8%. O valor de mercado da companhia é de R$ 13,4 bilhões. 

 

Randon (RAPT4) - Receita líquida em abril caiu 52,4% 

A empresa anunciou que sua receita líquida em abril/2020 foi de R$ 202,8 milhões, 52,4% 

menor que no mesmo mês do ano passado.  Comparado a março/20, houve uma queda de 

45,4%. 

No acumulado de quatro meses, a receita somou R$ 1,4 bilhão, valor 12,1% menos que em igual 

período de 2019. 

Estes números já nos dão uma clara ideia do quão forte foram os impactos das medidas de 

combate à pandemia nos negócios da Randon, indicando um resultado no 2T20 bem fraco. 

No 1T20, a Randon teve um faturamento líquido de R$ 1.168 milhões, valor 26,7% acima do 

1T19.  Os resultados do 1T20 serão divulgados no dia 4 de junho, após o fechamento do 

mercado, com a teleconferência sendo realizada no dia seguinte às 11 horas. 

 



 

Página | 6  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
21 de maio de 2020 

 

Figura 1: Randon - Receita Líquida Mensal Consolidada 

 

Fonte: Randon 

Nos últimos doze meses, RAPT subiu 6,2%, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorização no 

período de 11,6%.  A cotação de LCAM3 no último pregão (R$ 8,16) estava 45,9% abaixo da 

máxima alcançada no ano e 106,1% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 18/5/20 Mês Ano

S aldo (110,5) (8.378,2) (66.458,8)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 155.215 342.559

Venda 137.411 357.294

Líquido 17.804 -14.735
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui 

refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se 

necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:  

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização 

do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de 

valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do 

Índice Bovespa, mais o prêmio. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


