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Bolsa 

A bolsa acelerou a queda na segunda parte do pregão desta sexta-feira 

fechando com baixa de 1,81% aos 98.290 pontos e giro financeiro de R$ 

30,3 bilhões. O dia de agenda esvaziada foi marcado pela piora dos 

ativos brasileiros e cautela também no exterior, em meio ao crescimento 

de casos de coronavírus na Europa e novas dúvidas sobre o ritmo de 

retomada da economia dos Estados Unidos. As ações de commodities e 

do setor financeiro foram destaque de baixa. Em dia de vencimento de 

opções sobre ações da B3 a agenda traz os dados do Boletim Focus e 

da Balança comercial semanal até 20/setembro. Nos EUA o índice de 

atividade nacional do Fed/Chicago em agosto. Com as bolsas europeias 

em forte queda e futuros americanos em baixa, o dia promete ser de 

grande volatilidade. 

Câmbio 

Na sexta-feira o dólar registrou alta forte apresentando o pior 

desempenho entre as moedas emergentes. O período também está 

sendo marcado por remessas sazonais de dividendos e pré-pagamento 

de dívidas. Ao final fechou com alta de 2,87% cotado a R$ 5,3899. 

Juros  

Os juros futuros subiram forte, notadamente nos vencimentos médios e 

longos, refletindo o comportamento do câmbio e o maior prêmio exigido 

pelo mercado nas negociações de títulos públicos. Mais cedo a 2ª prévia 

do IGP-M registrou inflação de 4,57% ante 2,34% no mesmo período do 

mês anterior. A taxa do DI para janeiro de 2025 subiu de 6,02% para 

6,31% e a do contrato para janeiro de 2027 de 7,01% para 7,30%. 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 98.290 (1,81) (1,1) (15,0)

Ibovespa Fut. 98.110 (2,09) (1,6) (15,3)

Nasdaq 10.793 (1,07) (8,3) 20,3

DJIA 27.657 (0,88) (2,7) (3,1)

S&P 500 3.319 (1,12) (5,2) 2,7

MSCI 2.368 (0,65) (3,6) 0,4

Tóquio 23.360 0,00 1,0 (1,3)

Xangai 3.317 (0,63) (2,3) 8,7

Frankfurt 13.116 (0,70) 1,3 (1,0)

Londres 6.007 (0,71) 0,7 (20,4)

Mexico 36.017 (0,31) (2,2) (17,3)

India 38.846 (0,34) 0,6 (5,8)

Rússia 1.229 (1,18) (2,4) (20,7)

Dólar - vista R$ 5,39 2,87 (1,9) 33,9

Dólar/Euro $1,18 (0,07) (0,8) 5,6

Euro R$ 6,38 2,82 (2,7) 41,5

Ouro $1.950,86 0,33 (0,9) 28,6

* Dia anterior, exceto Ásia

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 16/9/20 Ano

Saldo Mercado Secundário (506,9) (91.746,5)

Ofertas Públicas e Follow on 16.361,5
Saldo (75.385,0)
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Suzano S.A. (SUZB3) – Oferta pública de distribuição secundária de até 150.217.425 
ações ordinárias de emissão da Suzano de titularidade do BNDESPAR 

A Suzano informou na sexta-feira, dia 18 de setembro, que a BNDES Participações S.A. – 

BNDESPAR está realizando uma oferta pública de distribuição secundária de até 

150.217.425 ações ordinárias de emissão da Suzano e de titularidade do BNDESPAR 

(“Oferta Global”), tendo realizado, nesta mesma data, o respectivo protocolo do pedido de 

registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

A Oferta Global das Ações será realizada simultaneamente, no Brasil nos termos da 

Instrução CVM 400, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta Brasileira”); 

e (ii) no exterior, sob a forma de American Depositary Shares, em oferta registrada na 

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”) (“Oferta 

Internacional”).  

Espera-se que a Oferta Global seja precificada em 1° de outubro de 2020. Ao preço de 

fechamento de sexta-feira (18/09) de R$ 50,05/ação, o montante da Oferta alcança R$ 7,5 

bilhões. Esta posição do BNDESPAR é equivalente a 11,0% do capital da Suzano S.A. 

 

Ser Educacional S.A. (SEER3) – Aquisição de 100% do Colégio Cultural Módulo, 
mantenedor da Faculdade de Juazeiro do Norte, por R$ 24 milhões. 

A companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Quotas, por meio do qual sua 

subsidiária CENESUP - Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. ("CENESUP") acordou 

em adquirir 100% do capital social do Colégio Cultural Módulo Ltda. mantenedor da 

Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN. 

A CENESUP pagará pela transação o valor total de R$ 24,0 milhões, dos quais R$ 12,0 

milhões em duas parcelas, com vencimentos na data do fechamento e em 30 dias contados 

a partir de então. Os restantes R$ 12,0 milhões serão pagos em 5 (cinco) parcelas anuais 

sucessivas, com vencimento nos 5 (cinco) primeiros aniversários da data do fechamento, 

corrigidas pela variação do IPCA. 

Destaques 

 A FJN localizada na cidade de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, registrou, em 

2019, receita líquida de aproximadamente R$ 20 milhões e EBITDA ajustado de R$ 

4,3 milhões, e contava com 2.100 alunos de graduação, em dezembro de 2019. 

 Em linha com sua estratégia de buscar ser relevante nessas regiões e presente nas 

demais regiões do Brasil, o grupo Ser Educacional fortalece sua presença na região 

Nordeste do Brasil.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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 Em 6 de agosto de 2020, foi publicada a portaria pelo Ministério da Educação 

aprovando a transformação e credenciamento da Faculdade de Juazeiro do Norte 

em Centro Universitário. A instituição possui pedido de credenciamento para 

oferecimento de ensino à distância (EAD) sob análise. 

 Ao preço de R$ 16,05/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 2,1 bilhões, 

a ação SEER3 registra queda de 42,0% este ano. 

 

Ferbasa (FESA4) - Manutenção dos preços do ferro cromo alto carbono para o 4T20 

Depois do último pregão, a empresa informou que o preço de fornecimento regular na 

Europa do Ferro Cromo Alto Carbono (produto mais significativo para suas vendas), foi 

definido para o 4T20 em US$ 1,14 por libra, mantendo o mesmo patamar do 2T20 e do 

3T20. 

Esta é uma boa notícia para a Ferbasa, dado que havia um sentimento de que os preços 

teriam baixa desde o 2T20, com a retomada na produção de concorrentes instaladas na 

China e na África do Sul.  Porém, é importante destacar que o preço na Europa é apenas 

um dos referenciais para as vendas, sendo que a cotação na China tem tomado a 

preponderância como o melhor indicador para as vendas do Ferro Cromo Alto Carbono 

(FeCrAc). 

No ano passado, os preços do FeCrAc tiveram uma redução de 9,7% no 1T19, seguida da 

alta de 7,1% no 2T19 e baixas de 13,3% no 3T19 e 1,9% no 4T19.  Em 2020, estes preços 

caíram 1,0% no primeiro trimestre, mas subiram 12,9% no 2T20 e ficaram estáveis no 3T20. 

Nossa recomendação para FESA4 é de Compra com Preço Justo de R$ 25,00 (potencial de 

alta em 38%).  No ano, esta ação caiu 8,4%, menos que o Ibovespa, cuja desvalorização no 

período foi de 15,0%.  A cotação de FESA4 no último pregão (R$ 18,17) estava 16,6% 

abaixo da máxima alcançada em 2020 e 82,8% acima da mínima. 

 

CCR (CCRO3) - Melhores números em tráfego e nos aeroportos 

Os dados operacionais da empresa, que foram divulgados na noite da última sexta-feira, 

mostraram melhorias no tráfego nas estradas e nos aeroportos, mas contração em 

mobilidade. 

Vale sempre destacar como positiva a iniciativa da CCR em divulgar seus dados 

operacionais atualizados, mostrando os impactos da pandemia em seus negócios. 
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O tráfego consolidado da CCR (sem a ViaSul) entre os dias 11 e 17 de setembro, 

comparado ao mesmo período de 2019, teve uma diminuição de 1,8%, com redução de 

14,3% na movimentação dos veículos de passeio, mas crescimento de 8,5% nos 

comerciais.  Na semana anterior, a queda foi de 2,1% no tráfego total. 

No acumulado do ano, até o dia 17 de setembro, a movimentação nas rodovias 

administradas pela CCR (incluindo ViaSul) caiu 18,8% em veículos de passeio, mas 

aumentou 7,0% em comerciais, levando a uma redução de 5,1% no tráfego total.  No 

período imediatamente anterior, a diminuição no tráfego total era de 5,3%. 

Na semana passada, o segmento de mobilidade apresentou uma expressiva melhoria, mas 

nos aeroportos os números pioraram.  Na CCR Mobilidade, o número de passageiros 

transportados no período de 11 a 17 de setembro caiu 54,4%, um número melhor que na 

semana anterior, que tinha sido de -58,0%.  Na CCR Aeroportos, a queda no mesmo 

período foi de 78,0%, percentual pior que na semana passada (-76,9%). 

Nossa recomendação para CCRO3 é de Compra com Preço Justo de R$ 17,50 (potencial 

de alta em 26%).  Nos últimos doze meses, as ações da CCR caíram 15,5% e o Ibovespa 

teve uma desvalorização de 6,0% no período.  A última cotação de CCRO3 (R$ 13,84) 

estava 29,4% abaixo da máxima alcançada em 2020, mas 56,4% 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 

 16/9/20 Mês Ano

Saldo (506,9) (2.176,5) (87.533,7)

Fonte: B3 e Planner Corretora  

 

FLUXO ESTRANGEIRO 
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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  

 

 


