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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a quinta-feira com alta de 1,70% aos 95.983 pontos, 

em dia de muitos indicadores divulgados, mas sem novidades em relação às 

notícias dominantes nas últimas semanas. O giro de hoje totalizou R$ 23,5 

bilhões e, na semana, o Ibovespa acumula agora perda de 0,61%, ainda 

avançando 9,82% no mês, registrando um bom desempenho em meio a 

tantos problemas. A agenda econômica vem com indicadores pouco 

relevantes para hoje, do lado do s EUA. Atenção somente para a 

expectativa de divulgação da criação de empregos formais no Brasil em 

maio (Caged).  As bolsas europeias operam em alta nesta sexta-feira. Na 

Alemanha, registro de redução de casos de contaminação pelo vírus 

enquanto nos EUA a quinta-feira foi de mais um recorde na contaminação 

(mais de 37 mil casos). O presidente Trump não se manifesta para mudar a 

rotina da população, mas autoridades e especialistas do país voltaram a 

falar em possível novo lockdown.   

Câmbio 

O dólar encerrou ontem cotado a R$ 5,3624 de R$ 5,3465 na quarta-feira 
(+0,30%).  
 
Juros  

Ontem os juros futuros recuaram, refletindo uma relativa calma no cenário 

político doméstico nos últimos dias e uma expectativa de que o ambiente é 

propício para uma acomodação nas taxas. A taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/21, que melhor reflete a percepção do 

mercado para as reuniões do Copom em 2020, fechou em 2,050%, de 

2,049% no ajuste anterior e para janeiro de 2027 a taxa fechou em 6,75%, 

contra 6.933%. 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 95.983 1,70 9,8 (17,0)

Ibovespa Fut. 96.195 1,58 9,8 (16,9)

Nasdaq 10.017 1,09 5,6 11,6

DJIA 25.746 1,18 1,4 (9,8)

S&P 500 3.084 1,10 1,3 (4,6)

MSCI 2.193 0,61 2,1 (7,0)

Tóquio 22.260 (1,22) 1,7 (5,9)

Xangai 2.980 0,30 4,5 (2,3)

Frankfurt 12.178 0,69 5,1 (8,1)

Londres 6.147 0,38 1,2 (18,5)

Mexico 37.735 (0,46) 4,5 (13,3)

India 34.842 (0,08) 7,5 (15,5)

Rússia 1.257 (1,87) 3,1 (18,8)

Dólar - vista R$ 5,36 0,30 0,5 33,2

Dólar/Euro $1,12 (0,29) 1,1 0,0

Euro R$ 6,01 0,03 1,5 33,3

Ouro $1.763,79 0,15 1,9 16,2

* Dia anterior, exceto Ásia
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Notre Dame Intermédica (GNDI3) – Aquisição do Grupo Santa Mônica (MG) por 
R$ 233 milhões 

A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica informou ontem a aquisição do 

Grupo Santa Mônica, de Minas Gerais pelo valor de R$ 233 milhões. O preço de aquisição de 

R$ 233 milhões inclui os imóveis dos dois hospitais, que somam 28 mil metros quadrados de 

área construída. 

Serão pagos R$ 100 milhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da transação, e outros 

R$ R$ 133 milhões em seis parcelas iguais e anuais - descontado o endividamento líquido a ser 

apurado na data de fechamento e abatidas eventuais contingências.  

A Notre Dame passará a deter, de forma indireta, o controle do Grupo Santa Mônica, com 

89,9% das quotas da SMV Serviços Médicos; 92% das quotas do Hospital e Maternidade Santa 

Mônica; 75,2% das quotas da Incord - Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis; e 

86,1% das quotas do Bioimagem Santa Mônica. 

Em 2019, o Grupo Santa Mônica faturou R$ 89 milhões, com sinistralidade caixa de 74% e 

lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 14 milhões, com 

margem de 15,9%.  

O Grupo Santa Mônica é dono de uma carteira de 41 mil beneficiários (88% corporativo), com 

hospitais em Divinópolis (119 leitos) e Nova Serrana (146 leitos, em processo de início das 

atividades). Do total de 265 leitos, 65 são de unidade de terapia intensiva (UTI).  

De acordo com o comunicado da Notre Dame, o Santa Mônica conta ainda com um parque de 

imagem completo (com tomografia e ressonância magnética) e laboratório de análises clínicas, 

além de uma operação própria de serviços de hemodinâmica. 

Segundo o fato relevante, o Grupo Santa Mônica tem apresentado em 2020 crescimento de 

receita (tanto em sua operação de saúde suplementar quanto na venda de serviços médico-

hospitalares) e de rentabilidade, em comparação com o mesmo período em 2019. 

A operação estará sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo 

a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE).  

 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Comparativo de dados Hapvida e  Notre Dame 

 

Ontem a ação GNDI3 encerrou cotada a R$ 66,50 com queda de apenas 2,2% neste ano.  O 

valor de mercado da companhia é de R$ 40,1 bilhões. A Notre Dame encerrou o 1T20 com 

lucro líquido de R$ 160,4 milhões. A companhia veio para a bolsa no dia 20/04/18 cotada a R$ 

18,37.  

Desde sua abertura de capital a empresa vem num bom ritmo de crescimento orgânico a via 

aquisições. Foram várias aquisições em 2019. Em 20/05/2020, a empresa anunciou a aquisição 

do Hospital do Coração de Balneário Camboriú Ltda por R$ 65,7 milhões. 

 

Aliansce Sonae (ALSO3) – Reabertura do Shopping Grande Rio 

A companhia comunicou em fato relevante a reabertura de mais um de seus shopping centers, 

o Grande Rio. Com isso, já são 70% da ABL própria em funcionamento, ainda que com horário 

reduzido e condições limitadas de operação. Atualmente, vinte e um Shoppings do portfólio 

próprio da Companhia já voltaram a operar.  
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Ontem a ação ALSO3 encerrou cotada a R$ 28,88 com queda de 42,4% no ano. 

 

IRB - Brasil Resseguros S.A. (IRBR3) – Concluída investigação independente 
sobre a divulgação da base acionária da companhia 

Em comunicado de Fato Relevante no dia de hoje, 26 de junho, o IRB Brasil RE informa que foi 

concluída a investigação independente realizada pela KPMG Assessores Ltda. e Felsberg 

Advogados sobre a divulgação de informações acerca da base acionária da companhia. 

• Esta investigação identificou os responsáveis pela disseminação de informação 

inverídica acerca da base acionária da companhia, notadamente no tocante a 

Berkshire Hathaway. Estes atos irregulares foram praticados em caráter individual, 

fora de seus mandatos e de seus poderes regulares de gestão. 

• Adicionalmente, em apurações internas, a nova Diretoria da companhia detectou a 

existência de irregularidades no pagamento de supostos bônus a ex-Diretor e outros 

colaboradores do IRB Brasil RE e suas controladas, em montante já identificado de 

aproximadamente R$ 60 milhões.  

• A nova Diretoria verificou, ainda, que em fevereiro e março de 2020 foram realizadas 

operações de recompra de ações da companhia que ultrapassaram as quantidades 

autorizadas pelo Conselho de Administração em 2.850.000 ações.  

• Todas essas operações foram realizadas à revelia do Conselho de Administração. Os 

responsáveis primários já identificados por todas estas irregularidades apuradas não 

integram mais os quadros da empresa, sendo que a companhia já apresentou as 

conclusões de todas as apurações acima indicadas ao Ministério Público Federal, para 

a CVM e a Susep.  

• A companhia declara que irá colaborar com as investigações que vierem a ser 

conduzidas pelas autoridades competentes, e ao mesmo tempo, tomará as devidas 

providências legais a fim de se ressarcir de todos os prejuízos que lhe foram causados 

por condutas irregulares cometidas pelas pessoas envolvidas. 

Ao preço de R$ 11,25/ação (valor de mercado de R$ 10,5 bilhões) suas ações registraram alta 

de 1,7% ontem (25/junho) e acumulam forte baixa de 71,1% este ano, impactadas por diversas 

questões que vieram a tona, relacionadas aos bônus pagos, recompra de ações e 

principalmente à base acionária – que fortalece o pedido de reparação de acionistas 

minoritários de R$ 1 bilhão. Momento bastante volátil para as ações do IRB Brasil RE que 

trabalha para a recuperação de credibilidade junto aos investidores. Recomendação e Preço 

Justo em revisão. 
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Sanepar (SAPR11) – Crédito de JCP de R$ 0,5048/Unit. Ex em 1º de julho 

O Conselho de Administração da Sanepar aprovou ontem (25/junho) a distribuição de Juros 

sobre o Capital Próprio (JCP) no montante bruto de R$ 150,7 milhões, relativos ao 1º semestre 

de 2020. 

• Esse montante corresponde a R$ 0,093481318368 por ação ordinária, R$ 

0,102829450221 por ação preferencial e a R$ 0,504799119253 por Unit.  

• O crédito aos acionistas será atribuído com base na posição acionária de 30 de junho 

de 2020.  

• A disponibilização financeira dos respectivos valores dos JCP ocorrerá em data a ser 

definida em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o mês de abril de 2021.  

• A partir de 01 de julho de 2020, as ações serão negociadas ex-juros.  

• Com base na cotação de R$ 31,85/Unit o retorno líquido é de 1,35%. 

 

 

Banco Inter S.A. (BIDI11) – Pagamento de JCP de R$ 0,06942/Unit. Ex em 06 
de julho 

Em 25 de junho de 2020, foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração do banco, a 

declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto total de R$ 16,3 

milhões, equivalentes a R$ 0,023140402 por ação ordinária e preferencial e R$ 0,069421206 

por Unit. 

• O pagamento será efetuado em 20 de agosto de 2020. 

• Farão jus os acionistas constantes da base acionária do banco em 03 de julho de 2020.  

• A partir de 06 de julho de 2020 (inclusive), as ações serão negociadas “ex” juros.  

• Com base na cotação de R$ 38,89/Unit o retorno líquido é de 0,15%. 

 

Ecorodovias (ECOR3) - Tráfego comparável caiu 24,3% após o início da 
quarentena 

A empresa divulgou seus dados gerenciais de tráfego no acumulado do ano e após a 

quarentena.  Estes números mostram uma grande diminuição na movimentação nas nove 
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concessões rodoviárias administradas pela Ecorodovias, em função das medidas determinadas 

pelos governos para combater a pandemia da Covid-19. 

Apesar de ainda fracos, os números desta semana mostraram uma pequena melhoria em 

relação à divulgação anterior para o período pós-pandemia. 

Ecorodovias - Tráfego por Concessionária

mil veículos equivalentes 16/3 a 23/6/2020 18/3 a 25/6/19 Var. 2020 2019 Var.

Ecovias dos Imigrantes 12.058 15.654 -23,0% 25.163 28.924 -13,0%

Ecopistas 13.587 23.158 -41,3% 31.357 41.501 -24,4%

Ecovias Caminho do Mar 4.681 4.138 13,1% 8.653 7.579 14,2%

Ecocataratas 5.830 6.950 -16,1% 12.105 12.631 -4,2%

Ecosul 7.563 7.678 -1,5% 12.371 12.240 1,1%

Eco101 10.675 12.546 -14,9% 20.776 22.684 -8,4%

Ecoponte 4.689 7.928 -40,9% 10.576 13.882 -23,8%

Total Comparável 59.082 78.051 -24,3% 121.001 139.441 -13,2%

Eco135 7.220 7.452 -3,1% 14.114 7.291 93,6%

Eco050 11.400 11.290 1,0% 20.084 19.538 2,8%

Total Consolidado 77.702 96.793 -19,7% 155.199 166.269 -6,7%

Fonte: Ecorodovias  

O tráfego total comparável (sem Eco135 e Eco050) caiu 24,3% entre 16/março a 23/junho 

(início da quarentena até a última terça-feira), em relação a um período similar de 2019 (18/3 a 

25/6).  Na mesma base, o tráfego acumulado deste ano caiu 13,2% em relação ao mesmo 

período de 2019.  Os dados sem as duas rodovias é o que permite melhor comparação, dado 

que estas concessões foram agregadas no início de 2019. 

É importante destacar que na semana anterior, o tráfego total comparável (sem Eco135 e 

Eco050), havia caído 25,0% após o começo da quarentena e no acumulado do ano a queda era 

de 13,1%. 

No 1T20, o tráfego total nas nove rodovias controladas pela Ecorodovias cresceu 6,6%.  A 

empresa vai divulgar seu resultado do 1T20 no dia 29 de junho (próxima segunda-feira) após o 

pregão. 

Nos últimos doze meses, as ações da Ecorodovias subiram 27,7 %, mas o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 4,1%.  A cotação de ECOR3 no último pregão (R$ 13,42) estava 30,2% 

abaixo da máxima alcançada em 2020 e 67,5% acima da mínima. 

 

Petrobras (PETR4) - Início da produção em Atapu 

Após o último pregão, a empresa informou que iniciou ontem a produção de petróleo e gás 

natural na jazida compartilhada de Atapu, situada na porção leste do pré-sal da Bacia de 

Santos, próximo ao Campo de Búzios. 
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Esta é uma boa notícia para a Petrobras, dado que esta área é altamente produtiva e tem custo 

baixo de extração. 

Esta jazida compreende os campos Oeste de Atapu, Atapu e uma parcela da União, que teve 

seu processo de unitização finalizado em setembro do ano passado.  A Petrobras tem uma 

participação de 89,3% dos direitos da jazida, em sociedade com a Shell (4,3%), Total (3,8%), 

Petrogal (1,7%) e PPSA (representando a União) com 0,9%. 

Está instalada nesta área a plataforma P-70, que é uma FPSO (unidade flutuante de produção, 

armazenamento e transferência de petróleo e gás) com capacidade para processar diariamente 

até 150 mil barris de óleo e tratar até 6 milhões de m³ de gás natural. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00 (potencial de alta 

em 21%).  Neste ano esta ação caiu 28,9%, bem mais que o Ibovespa que teve uma 

desvalorização de 17,0%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 21,47) estava 31,3% 

abaixo da máxima alcançada em 2020 e 97,9% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 
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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 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 
analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 
alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 
598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

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  
 

 


