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Bolsa 

A volatilidade segue presente no mercado de ações e o Ibovespa não 

conseguiu se sustentar do lado positivo mais uma vez. Ontem o fato novo 

foi a operação da Polícia Federal na sede da Petrobras no Rio de Janeiro, 

cumprindo mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Lava 

Jato. O Ibovespa fechou a quinta-feira em baixa de 2,43%, aos 98.835 

pontos, com giro financeiro de R$ 27,7 bilhões no total e R$ 24,4 bilhões 

no à vista. As bolsas de NY também vêm sofrendo pressão vendedora, após 

uma sequência de recordes nas semanas anteriores e agora avaliando mais 

cuidadosamente um cenário político que não é nada favorável no 

momento. A aversão ao risco no curto prazo deverá manter os mercados 

em compasso de espera, com as apostas parece que ainda concentradas 

somente na chegada de vacinas para o vírus, ao mercado, o que não 

acontecerá no curtíssimo prazo. A agenda econômica de hoje vem 

carregada de indicadores lá de fora, concentrados na China (oferta 

monetária e novos financiamentos,) e Estados Unidos. (IPC de agosto e 

Pesquisa econômica Bloomberg para o país). As bolsas mostram alta no 

fechamento da Ásia e queda na zona do euro, nesta manhã.  Os futuros de 

NY sinalizam recuperação após a queda de ontem, mas na Europa, 

investidores avaliam o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde 

avaliando que novos incentivos deverão ser necessários para a região. Por 

aqui, o mercado segue sem um bom referencial para voltar a subir com 

consistência. 

Câmbio 

Ontem, se considerada as preocupações no mercado, o dólar teve uma alta 

considerada modesta de 0,22%, passando de R$ 5,3077 para R$ 5,3194. 

Juros  

mercado de juros futuros teve dia de alta em dia de leilão do tesouro, que 
tem mais uma sessão marcada para hoje. A taxa do contrato de Depósito 
Interfinanceiro (DI) para jan/22 passou de 2,793% para 2,84% e para 
jan/27 a taxa avançou de 6,743% para 6,95%. 
 
 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 98.835 (2,43) (0,5) (14,5)

Ibovespa Fut. 98.350 (2,92) (1,4) (15,1)

Nasdaq 10.920 (1,99) (7,3) 21,7

DJIA 27.535 (1,45) (3,1) (3,5)

S&P 500 3.339 (1,76) (4,6) 3,4

MSCI 2.368 (1,08) (3,6) 0,4

Tóquio 23.235 0,00 0,4 (1,8)

Xangai 3.235 (0,61) (4,7) 6,1

Frankfurt 13.209 (0,21) 2,0 (0,3)

Londres 6.003 (0,16) 0,7 (20,4)

Mexico 36.181 0,06 (1,8) (16,9)

India 38.840 1,69 0,5 (5,9)

Rússia 1.217 1,27 (3,3) (21,5)

Dólar - vista R$ 5,32 0,22 (3,2) 32,2

Dólar/Euro $1,18 0,10 (1,0) 5,4

Euro R$ 6,28 0,31 (4,2) 39,3

Ouro $1.946,09 (0,04) (1,1) 28,3

* Dia anterior, exceto Ásia

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 8/9/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário 560,8 (89.912,7)

Ofertas Públicas e Follow on 16.361,5
Saldo (73.551,2)
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Azul (AZUL4) – Tráfego em agosto/20 e metas de malha para outubro 

A Azul divulgou ontem o desempenho operacional de agosto com aumento de 26,4% no 

tráfego de passageiros consolidado (RPKs) sobre julho/20, ante um crescimento de 33,3% na 

capacidade (ASKs), resultando em uma taxa de ocupação de 75,5%. A taxa de ocupação 

doméstica foi de 75,7% e a internacional totalizou 72,7%. Em agosto a empresa aumentou em 

40% sua capacidade doméstica comparada com o mesmo período no ano passado.  Segundo a 

empresa, houve aumento também na tarifa e na receita.  

Metas para outubro: 

• A Azul espera operar 505 decolagens diárias nos dias de maior demanda em outubro para 

89 destinos.  

• A capacidade total representará aproximadamente 55% dos ASKs no mesmo período do 

ano passado e a capacidade doméstica representará 60% dos ASKs domésticos de outubro de 

2019. 

Tráfego em agosto de 2020 

 

No 1S20 a empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 9,1 bilhões influenciado pela perda 

com derivativos e variação cambial. O prejuízo líquido ajustado para estas perdas somou R$ 2,5 

bilhões. A ação AZUL4 encerrou ontem cotada a R$ 26,10 com queda de 55,2% no ano. 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 



 

Página | 3  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
11 de setembro de 2020 

 

Sul América S.A. (SULA11) – Concluída a compra da Paraná Clínicas por R$ 396 
milhões 

A Sul América S.A. através da sua controlada indireta Sul América Companhia de Seguro Saúde, 

após o cumprimento das condições precedentes previstas em contrato, concluiu ontem 

(10/setembro), a aquisição da Paraná Clínicas - Planos de Saúde S.A. 

O preço pago de R$ 396 milhões contemplou os resultados do período desde a assinatura do 

contrato e R$ 9 milhões referentes à aquisição e investimentos em um novo centro médico 

ainda em construção em São José dos Pinhais (PR) que ampliará a capilaridade e capacidade de 

atendimento na região. 

Cotada a R$ 41,96/Unit equivalente a um valor de mercado de R$ 16,5 bilhões, SULA11 

registra queda de 28,7% este ano. Nesse patamar de preço o P/L para 2020 é 15,5x, sendo 

negociada a 2,2x o valor patrimonial. O preço Justo de R$ 55,00/Unit aponta para um potencial 

de alta de 31,1%. 

Destaques 

Fundada em 1998 a Paraná Clínicas é a 5ª maior operadora de planos de saúde do estado do 

Paraná, com mais de 90 mil beneficiários e centros clínicos que suportam sua operação, assim 

como o credenciamento do Hospital Santa Cruz do Grupo Rede D’Or São Luiz. No primeiro 

semestre de 2020, a Paraná Clínicas registrou receitas de R$ 103 milhões e índice de despesas 

assistenciais de 69%, segundo dados da ANS. 

De acordo com a SulAmérica, a compra representa um importante movimento para reforçar 

sua posição e relevância no Sul do Brasil, com um novo padrão de ticket médio, ampliando seu 

portfólio de produtos e market share na região para mais de 5% (em termos de beneficiários). 

 

Vale (VALE3) - Pagamento de proventos 

Após o pregão de ontem, a empresa informou que seu Conselho de Administração aprovou o 

pagamento de uma remuneração para aos acionistas cujo total (antes do Imposto de Renda) é 

de R$ 2,4075 por ação.  Este provento será composto por sendo R$ 1,4102 por ação na forma 

de dividendos e R$ 0,9973/ação como juros sobre o capital próprio (JCP). 

O pagamento deste provento será realizado no dia 30 de setembro de 2020, com base nos 

registros dos acionistas em 21 de setembro.  Portanto, a partir de 22 de setembro VALE3 será 

negociada “ex-direitos”. 

Considerando a cotação de VALE3 ontem, estes proventos permitem um retorno bruto de 

4,1%. 

É importante lembrar que, no final de agosto, o Ministério Público Federal em Minas Gerais 

entrou com uma nova ação judicial, que entre outras demandas pede um bloqueio de recursos 
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da empresa no valor de R$ 26,7 bilhões e a suspensão do pagamento de dividendos.  Nesta 

semana, a justiça negou a urgência da intervenção, mas o processo prossegue. 

Nos últimos doze meses, VALE3 subiu 24,6%, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorização de 

4,1%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 58,53) estava 8,4% abaixo da máxima 

alcançada neste ano e 80,4% acima da mínima. 

 

Braskem (BRKM5) - Início das operações da nova fábrica nos EUA 

Na noite de ontem, a empresa informou que iniciou a produção comercial de polipropileno em 

sua nova fábrica na cidade de La Porte (Texas) nos Estados Unidos. 

Esta nova unidade tem uma capacidade de produção de 450 mil toneladas de polipropileno por 

ano, com orçamento de investimentos em US$ 675 milhões. 

Esta é uma notícia positiva para a Braskem, que nos Estados Unidos possui outras cinco 

unidades que produzem polipropileno, sendo três fábricas localizadas no Texas, uma na 

Pensilvânia e outra na Virgínia Ocidental, com uma capacidade para produzir 1,5 milhão de 

toneladas por ano.  A Braskem também produz polipropileno no Brasil e na Alemanha. 

Vale lembrar que a empresa informou na semana passada, que a forte demanda por resinas no 

mercado interno levou à normalização da taxa de utilização das suas centrais petroquímicas no 

Brasil.  Segundo a Braskem, as vendas de resinas em agosto/2020 superaram 350 mil 

toneladas, volume recorde no país. 

Nossa recomendação para as ações preferenciais da Braskem é de Compra com Preço Justo de 

R$ 35,00 (potencial de alta em 60%).  Em 2020, BRKM5 caiu 26,8%, bem mais que o Ibovespa, 

que teve uma desvalorização de 14,5%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 21,86) 

estava 43,9% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 118,6% acima da mínima. 

 

 



 

Página | 5  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
11 de setembro de 2020 

 

 

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 

 8/9/20 Mês Ano

S aldo 560,8 (342,7) (85.699,9)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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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  
 

 


