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Bolsa 

A Ibovespa teve uma sessão calma, encerrando o dia com alta de 0,77% 
aos 102.298 pontos e giro financeiro de R$ 23,3 bilhões (R$ 21,3 bilhões 
no à vista), em dia de alta firme no exterior, onde os mercados seguem 
precificando o anúncio de uma vacina para a Covid-19, a despeito dos 
problemas causados pela pandemia e do risco de um novo surto de 
contaminação. Hoje as bolsas internacionais novamente mostram alta, 
com sinais de progresso no acordo de comércio entre EUA e China e 
aumento da confiança na economia alemã.  Hoje a agenda econô  mica 
vem carregada de indicadores com destaque para o IPC-Fipe semanal 
com alta de 0,50%, o IPCA-15 e investimentos estrangeiros diretos. Nos 
EUA, saem os dados de vendas de casas novas em julho e outros 
indicadores pouco relevantes, ficando mesmo a expectativa para quinta 
e sexta-feira. Do lado doméstico, o pacote fiscal que seria anunciado 
ontem foi adiado. Hoje o petróleo opera perto da estabilidade nos tipos 
WTI e Brent. 
 
Câmbio 

 A moeda americana registrou uma pequena queda ontem de R$ 5,6210 
para R$ 5,6117 (-0,17%)  
 
Juros  

O mercado de juros futuros abriu a semana em queda acompanhando a 

curva do dólar. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 

jan/22 fechou em 2,74%, de 2,803% no ajuste de sexta-feira e para jan/27 

a taxa passou de 6,793% para 6,73%. 

 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 102.298 0,77 (0,6) (11,5)

Ibovespa Fut. 102.440 1,11 (3,2) (11,5)

Nasdaq 11.380 0,60 5,9 26,8

DJIA 28.308 1,35 7,1 (0,8)

S&P 500 3.431 1,00 4,9 6,2

MSCI 2.417 1,04 4,9 2,5

Tóquio 22.986 5,9 (2,8)

Xangai 3.386 0,15 2,3 11,0

Frankfurt 13.067 2,36 6,1 (1,4)

Londres 6.105 1,71 3,5 (19,1)

Mexico 38.030 (0,17) 2,7 (12,7)

India 38.799 0,95 3,2 (6,0)

Rússia 1.282 1,55 3,8 (17,3)

Dólar - vista R$ 5,61 (0,17) 7,5 39,4

Dólar/Euro $1,18 (0,08) 0,1 5,1

Euro R$ 6,62 (0,21) 7,6 46,6

Ouro $1.928,88 (0,60) (2,4) 27,1

* Dia anterior, exceto Ásia
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Ser Educacional (SEER3) – Lucro líquido ajustado de R$ 58,3 milhões no 2T20 

O Grupo Ser Educacional é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas 

regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, 

pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito 

Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 183,6 mil alunos.  

A Ser destacou que os resultados do 2T20 incluem a consolidação da UNINORTE, ocorrida a 

partir de 1º de novembro de 2019. Os resultados dessa aquisição, bem como dos resultados do 

EAD, deram boa contribuição para os negócios da Ser.  

 O lucro líquido do 2T20 somou R$ 59,3 milhões, crescimento de 8,3% sobre o 2T19 e no 

acumulado o resultado somou R$ 87,6 milhões, queda de 27,5% sobre o 1S19 (R$ 117,8 

milhões).  

Principais destaques:  

 

Base total de alunos – Total de 183,5 mil alunos no final de junho, crescimento de 10,9% em 

relação ao 1S19, em função do crescimento da base de alunos no segmento de graduação 

presencial, em decorrência principalmente da aquisição da UNINORTE e do crescimento 

orgânico da base de alunos EAD, mesmo com redução no ritmo de novas matrículas e 

rematrícula de alunos pela Covid-19. 

Receita líquida – Aumento de 3,1% no 2T20, somando R$ 343,0 milhões.  

EBITDA ajustado – Crescimento de 22,9% no 2T20, reflexo da redução de custos e despesas, 

com menor ritmo de atividades gerada pela Covid-19. 

Geração de caixa operacional – No 1S20, o saldo foi positivo em R$ 72,7 milhões, aumento de 

278,4% em comparação ao igual período do ano anterior.  

Posição de caixa - A Companhia encerrou o trimestre com caixa líquido de R$ 67,5 milhões, 

aumento de 127,0% na comparação com dezembro de 2019. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Endividamento - Em jun/20, o grupo Ser Educacional possuía endividamento bruto de R$ 632,6 

milhões, um crescimento de 128,6% em comparação aos R$ 276,7 milhões registrados em 31 

/dez/19, principalmente em função das operações para contratação de capital de giro. No 

2T20, a Companhia apresentou um caixa líquido de R$ 67,5 milhões ante um caixa líquido de 

R$ 29,7 milhões no 4T19. Em relação ao cronograma da dívida, 12,6% correspondem à dívida 

de curto prazo. 

Dividendos - Em 30 de junho de 2020, foi realizado o pagamento de dividendos no valor de R$ 

6,1 milhões, ou seja, R$ 0,047102544 por ação, com base na posição acionária de 30 de abril de 

2020. 

Captação de recursos - Em 1 de junho, a Companhia realizou a emissão de Cédula de Crédito 

Bancário junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 200,0 milhões, com a taxa de CDI + 

0,19% a.m., pelo prazo de 36 meses, sendo 14 meses de carência do principal e pagamento em 

8 prestações trimestrais, após o período de carência. Este valor de R$ 200,0 milhões, emitido 

junto à CEF, somado aos valores das operações de crédito realizadas junto aos bancos Itaú 

Unibanco (R$200 milhões a taxa de CDI + 3,4% a.a.) e Santander Brasil (R$100,0 milhões a CDI 

+ 3,1% a.a.), ambas com vencimento de 2 anos, totalizam um montante de R$ 500 milhões, que 

reforçam o caixa da Companhia, como forma de prevenção aos impactos financeiros da 

COVID-19. 

Aquisição - Em 7 de agosto, a Companhia anunciou a aquisição da Faculdade de Ciências 

Biomédicas de Cacoal (FACIMED), de Cacoal, estado de Rondônia pelo valor nominal de R$ 

150,0 milhões a serem pagos R$ 100,0 milhões à vista, acrescido de 4 parcelas anuais 

sucessivas, no valor de R$12,5 milhões, sendo a primeira parcela devida no dia 31 de janeiro de 

2022 e, as demais, na mesma data dos 3 anos seguintes, corrigidas pela variação do IPCA entre 

a data de fechamento até a data de cada pagamento. A transação ainda está sujeita à 

aprovação do CADE. 

Em junho de 2020, a instituição contava com 2.700 alunos de graduação, dentre os quais, 445 

alunos do curso de Medicina. A Instituição é reconhecida na região por suas atividades no 

segmento de cursos de saúde, e conta com 90 vagas anuais para o curso de Medicina ou 75 

vagas anuais excluindo PROUNI e FIES, além de oferecer cursos de Medicina Veterinária, 

Enfermagem, Psicologia, Odontologia e Farmácia.  

Matrículas - A despeito do cenário adverso, ao final do 1S20, foram matriculados 64,4 mil 

novos alunos de graduação em comparação a 60,1 mil novos alunos no mesmo período em 

2019, representando um aumento de 7,1%. 

No segmento de graduação presencial, a Companhia encerrou o 1S20 com 44,6 mil alunos 

captados, um aumento de 5,0% em relação aos 42,4 mil alunos captados no 1S19, em virtude 

principalmente da aquisição da UNINORTE. Excluindo a UNINORTE, a captação apresentou 

queda de 9,4%, em razão principalmente dos impactos decorrentes das medidas de isolamento 

social, a partir de 16 de março de 2020, em função das tentativas de mitigar a propagação da 

COVID-19 na população. 
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Taxa de evasão – A taxa de evasão da graduação presencial apresentou um aumento de 5,0 

p.p., ficando em 20,7%, no 1S20, contra 15,7% no 1S19. 

Ticket médio - O ticket médio de graduação presencial no 2T20 foi de R$ 746,09, 

apresentando uma redução de 3,0% quando comparado ao 2T19. 

Investimentos - No período de 6M20, a Companhia investiu R$ 24,6 milhões. 

A ação SEER3 encerrou ontem cotada a R$ 14,29 com queda de 48,4% no ano. 

 

Marisa Lojas (AMAR3) – Prejuízo líquido de R$ 171,7 milhões no 2T20, 
acumulando R$ 278,8 milhões no 1S20 

Destaques do 2T20 e no 1S20:  

• A pandemia pesou fortemente sobre os negócios da companhia, que apresentou no 2T20 

um resultado negativo de R$ 171,7 milhões.  

• A receita líquida somou R$ 282,1 milhões, redução de 59,1% sobre o 2T19. No acumulado 

a queda foi de 34,1%, somando R$ 853,9 milhões.  

• No 2T20. o lucro bruto ficou em R$ 57,7 milhões, queda de 81,0% sobre o mesmo período 

e no acumulado a redução foi de 48,0% totalizando R$ 316,0 milhões.  

• O EBITDA ajustado ficou negativo em R$ 173,2 milhões contra R$ 83,0 milhões positivos 

no 2T19. 

No final do 2T20, a Companhia apresentava endividamento líquido de R$ 466,3 milhões, R$ 

261,6 milhões abaixo do 2T19, em função das amortizações realizadas durante o período;  

• Como resultado do Follow On realizado em dez/19, a alavancagem do balanço da Companhia 

apresentou redução de 45% para 29%;  

• A relação dívida líquida/EBITDA torna-se não aplicável para esse trimestre, com EBITDA 

LTM negativo. 

A ação AMAR3 encerrou ontem cotada a R$ 7,85 com queda de 40,9% no ano. 

 

Sanepar (SAPR11) – 1ª Etapa do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) 

A Sanepar informou o resultado parcial até 17 de agosto de 2020 (Condição 1), do Programa de 

Aposentadoria Incentivada – PAI, com a Adesão de 507 empregados a um Custo de 

indenização de R$ 123,7 milhões e Retorno (payback) aproximado de 11,4 meses.  
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De acordo com o regulamento, o programa tem vigência até 30 de outubro de 2020, para 

adesão dos empregados aposentados que ainda não aderiram (Condição 2) e até 11 de 

dezembro de 2020, para aqueles que estão aguardando a aposentadoria oficial, solicitada 

antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. 

Seguimos com recomendação de COMPRA e preço Justo de R$ 37,00/Unit que traz um 

potencial de alta de 39,1% ante a cotação de R$ 26,60/Unit, equivalente a um valor de mercado 

de R$ 8,0 bilhões. 

 

Banco Inter S.A. (BIDI11) – Resultado da subscrição e início da subscrição de 
sobras 

O Banco Inter informou o resultado da subscrição realizada durante o período do direito de 

preferência e que o período adicional para subscrição de sobras teve início em 24 de agosto de 

2020 e irá até 31 de agosto de 2020. 

Cotadas a R$ 61,40 (valor de mercado de R$ 14,5 bilhões) as Units do banco (BIDI11) 

registram alta de 32,4% este ano, sendo negociadas a 6,8x o seu valor patrimonial. 

Principais termos e condições 

Durante o período de exercício do direito de preferencia foram subscritas 750.669 ações 

ordinárias e 631.736 ações preferenciais, incluindo as ações subjacentes as units, ao preço de 

emissão de R$ 8,604 por ação ordinária e R$ 9,844 por ação preferencial, totalizando o 

montante de R$ 12,68 milhões, correspondendo a 91,69% do Aumento de Capital aprovado. 

Considerando o Limite Máximo do Aumento de Capital de 779.201 ações ordinárias e 723.514 

ações preferenciais, não foram subscritas, no referido prazo, 28.532 ações ordinárias e 91.778 

ações preferenciais (“Sobras”), que serão oferecidas para rateio, que totalizam R$ 1,15 milhões. 

O direito de subscrição das Sobras disponíveis para o período do rateio poderá́ ser exercido 

pelos acionistas que manifestaram o seu interesse na reserva das sobras durante o período de 

preferência. O Preço de subscrição será de R$ 8,604 por cada ação ordinária e R$ 9,844 por 

cada ação preferencial. 

• Cada ação ordinária subscrita durante o período de preferência dará́ direito a 

3,80101300% ações ordinárias e 4,90714535% ações preferenciais. 

• Cada ação preferencial subscrita durante o período de preferência dará́ direito a 

8,70815835% ações preferenciais. 

• Os investidores que solicitaram a subscrição em units, terão que subscrever em 

espécie, considerando a proporção para formação de 1 (uma) unit como 1 (uma) ação 

ordinária e 2 (duas) ações preferenciais. 
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Petrobras (PETR4) - Início do processo de venda de campos na Bacia Potiguar 

Na noite de ontem, a empresa comunicou o início do processo de venda (divulgação do teaser) 

da totalidade de suas participações em um conjunto de campos terrestres e de águas rasas, 

localizados na Bacia Potiguar (estado do Rio Grande do Norte). 

Estas concessões, denominadas Polo Potiguar, compreendem três subpolos (Canto do Amaro, 

Alto do Rodrigues e Ubarana), totalizando 26 concessões de produção, 23 terrestres e 3 

marítimas, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, refino, logística, 

armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural.  Nestas instalações está 

incluída a Refinaria Clara Camarão com capacidade para processar 39,6 mil barris por dia.  A 

produção média do Polo Potiguar de janeiro a junho de 2020 foi de 23 mil barris de petróleo 

por dia e 124 mil m³/dia de gás natural. 

O avanço das vendas de ativos da Petrobras é positivo, por trazer recursos para a redução do 

endividamento e diminuir os investimentos, o que leva a melhores resultados da empresa. 

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

em 13%).  Em 2020, esta ação caiu 23,9% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 11,5%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 22,97) estava 26,5% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 111,7% acima da mínima. 

 

Multiplan (MULT3) – Parceria com o Google, através da Delivery Center da 
qual é sócia. 

A Mutiplan informou aos seus acionistas que a Delivery Center, empresa da qual a Companhia 

é sócia, celebrou parceria com o Google para o lançamento da operação Google Food Ordering, 

nova experiência em delivery de alimentação oferecida aos usuários do Google.    

A parceria permitirá que operações de alimentação, como restaurantes e praças de 

alimentação, localizados nos shopping centers da Companhia recebam pedidos diretamente 

das ferramentas de buscas do Google e do Google Maps. A integração dos restaurantes e da 

plataforma do Google, assim como a entrega, será feita pela Delivery Center.   

Ontem a ação MULT3 encerrou cotada a R$ 22,09 com desvalorização de 33,0% no ano. 
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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 

 18/8/20 Mês Ano

S aldo 1.072,6 3.019,5 (81.893,6)

Fonte: B3 e Planner Corretora

Fluxo de capital estrangeiro - Sem IPOs e Follow on
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 203.087 285.981

Venda 127.351 351.014

Líquido 75.736 -65.033
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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  
 

 


