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Bolsa 

Mesmo sem um referencial positivo a B3 teve um dia de recuperação no 

fechamento de setembro, seguindo a alta das bolsas de Nova York, 

motivadas pela expectativa de um acordo sobre estímulos fiscais nos 

próximos dias, o que, se não acontecer poderá levar a novas quedas nas 

bolsas.  Os três índices (S&P, Dow Jones e Nasdaq) mostraram alta firme 

ontem e acumulada forte valorização no 3T20, (Dow Jones: 7,63%, 

S&P500: 8,47% e Nasdaq: 11,02%). Ontem o presidente Trump assinou um 

pacote de incentivos de US$ 30 bilhões para agricultores e alimentação 

para famílias de baixa renda. O governo visa garantir suas contas até 

meados de dezembro, após a eleição.  O Ibovespa marcou alta de 1,09% 

(94.603 pontos) com giro financeiro de R$ 25,8 bilhões (R$ 23,3 bilhões no 

à vista). No mês, a queda do Ibovespa foi de 4,80% após desvalorização de 

3,44% em agosto. Hoje a agenda econômica traz em destaque a taxa de 

desemprego em agosto na Europa cem 8,1% e no Brasil a inflação medida 

pelo IPC-S. Nos EUA, muitos indicadores para, mas sem peso para mexer 

com o mercado que olha outros assuntos de maior relevância no momento. 

As bolsas internacionais abrem o mês de outubro em alta.  O petróleo (WTI 

e Brent) operam em queda nesta manhã.  

Câmbio. 

A moeda americana encerrou o mês de setembro com valorização de 2,2% 

passando de R$ 5,4937 em 31/08 para R$ 5,6103 no fechamento de 

ontem. No dia a variação foi negativa (0,43%) vindo de R$ 5,6343 no 

fechamento da quarta-feira. O real segue com o pior desempenho no 

mercado internacional. 

Juros  

O mercado de juros também foi pressionado nos últimos dias de setembro 

com ao aumento das incertezas em torno das contas do governo. Ontem, 

as taxas deram uma acomodada com o contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/22 encerrando o mês em 3,05%, de 3,174% no 

dia anterior e para jan/27 a taxa caiu de 7,604% para 7,48%. 

 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 94.603 1,09 (4,8) (18,2)

Ibovespa Fut. 95.060 1,71 (4,7) (17,9)

Nasdaq 11.168 0,74 (0,0) 24,5

DJIA 27.782 1,20 0,0 (2,7)

S&P 500 3.363 0,83 0,0 4,1

MSCI 2.367 0,32 0,0 0,4

Tóquio 23.185 0,00 0,0 (2,0)

Xangai 3.218 (0,20) 0,0 5,5

Frankfurt 12.761 (0,51) 0,0 (3,7)

Londres 5.866 (0,53) 0,0 (22,2)

Mexico 37.459 0,87 1,7 (14,0)

India 38.068 0,25 0,0 (7,7)

Rússia 1.179 1,98 0,0 (23,9)

Dólar - vista R$ 5,61 (0,43) 0,0 39,4

Dólar/Euro $1,17 (0,20) 0,0 4,5

Euro R$ 6,58 (0,61) 0,0 45,7

Ouro $1.885,82 (0,65) (4,2) 24,3

* Dia anterior, exceto Ásia
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Banco do Brasil S.A. (BBAS3) – Parceria do BB-BI com o UBS 

O BB-Banco de Investimento S.A. (BB-BI), subsidiária integral do Banco do Brasil S.A. (BB) e o 

UBS A.G. (UBS), formalizaram em 30 de setembro de 2020, os documentos definitivos que 

estabelecem o início da parceria estratégica para atuação em atividades de banco de 

investimento e de corretora de valores mobiliários no segmento institucional no Brasil, 

Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. 

De acordo com o comunicado “a parceria estratégica consolida-se em uma nova companhia e 

suas controladas, iniciando suas operações como uma plataforma de banco de investimentos 

completa, combinando a rede de relacionamentos do BB no Brasil e sua forte capacidade de 

distribuição para pessoas físicas, com a expertise e capacidade de distribuição global do UBS”.  

Esta parceria está alinhada à estratégia corporativa do BB de criação de valor para os 

acionistas. Cotada a R$ 29,62/ação (valor de mercado de R$ 84,9 bilhões) a ação BBAS3 

registra queda de 42,2% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de 

R$ 47,00/ação.  

Destaques 

• O capital social total da companhia está dividido na proporção de 50,01% para o UBS e 

49,99% para o BB-BI.  

• O BB, por meio do BB-BI, integralizou o direito de acesso aos clientes corporativos 

para prospecção e originação de negócios típicos de banco de investimento. 

• O UBS aportou sua plataforma operacional de banco de investimento na região e 

corretora de títulos e valores mobiliários no segmento institucional no País.   

• A governança e a gestão da nova companhia estão amparadas em um Acordo de 

Acionistas e um Acordo Operacional. 

• Cada acionista indicará três membros para o Conselho de Administração, sendo o 

Presidente apontado pelo BB e o Vice-Presidente pelo UBS. A diretoria executiva 

também será formada por profissionais das duas casas e o UBS indicará o Diretor 

Presidente da companhia. 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Copasa (CSMG3) – Vale solicitou adiamento de entrega de obras ao MPMG no 
Rio Paraopeba 

A Copasa informou que a Vale solicitou ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a 

prorrogação do prazo de entrega das obras de construção do novo ponto de captação no Rio 

Paraopeba, anteriormente prevista para ontem, dia 30 de setembro de 2020. 

A Vale argumenta que o pedido de adiamento ocorreu em função de "fatores impeditivos", 

como:  

• Restrições de segurança impostas pela pandemia de covid-19;  

• Medidas restritivas decretadas pelo poder público municipal e outros órgãos públicos;  

• Demora na obtenção de autorização judicial para ingresso nas áreas necessárias à 

implantação do projeto; 

• Ocorrência de intensas chuvas na região entre dezembro de 2019 e março de 2020. 

Com o ajuste de cronograma, a fase de comissionamento e testes devem iniciar-se em 

dezembro de 2020, com a vazão inicial de 1.000 l/s, sendo aumentada gradualmente ao longo 

do mês de janeiro de 2021, até atingir a vazão nominal de 5.000 l/s, mesma vazão da captação 

anteriormente suspensa. 

A companhia destaca que, apesar do atraso na entrega das obras, o abastecimento de água na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte não foi afetado, uma vez que o Sistema Paraopeba, 

composto pelos reservatórios Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores, encontrava-se, no 

dia 28 de setembro, com 83,6% de sua capacidade, maior nível histórico registrado, para o 

mesmo período, nos últimos seis anos. 

A Copasa afirmou que "cobra rotineiramente" da Vale o cumprimento das obrigações 

assumidas, assim como toma as medidas cabíveis para resguardar os interesses da companhia. 

 Seguimos com recomendação de COMPRA para CSMG3 e Preço Justo de R$ 64,00/ação, que 

traz um potencial de alta de 37,0% ante a cotação de R$ 46,73/ação. 

 

CSU CardSystem S.A. (CARD3) – Suspensa temporariamente a potencial 
Oferta de Ações 

Devido à grande volatilidade dos mercados nas últimas semanas, a CSU CardSystem, 

suspendeu temporariamente a intenção de realizar uma potencial oferta pública primária e 

secundária de ações ordinárias de sua emissão. 

• A companhia reiterou que segue avaliando uma janela mais favorável para retomar sua 

Oferta, coordenada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.  
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• Ao preço de R$ 13,72/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 573 milhões, a 

ação CARD3 registra alta de 13,7% este ano. 

 

SulAmérica (SULA11) – Conselho aprova JCP de R$ 0,1984/Unit. Ex juros em 
06/10 

O conselho de administração da SulAmérica aprovou nesta quarta-feira (30/09) o pagamento 

de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 75,0 milhões (R$ 0,1984/Unit).  

• O valor será pago com base na posição acionária do dia 5 de outubro, e a partir do dia 

6, os papéis passam a ser negociados ex-juros.  

• O crédito será feito aos acionistas a partir do dia 16 de abril de 2021.  

• Com base na cotação de R$ 39,63/Unit o retorno líquido é de 0,4%. 

 

Hypera (HYPE3) – Aprovação de JCP de R$ 0,2929 por ação. Ex em 26/10 

O Conselho de Administração da Hypera Pharma aprovou ontem (30/09) o pagamento de 

Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor total bruto de R$ 185.496.776,38, ou R$ 0,2929 por 

ação ordinária.  

• O valor será pago de acordo com a posição acionária de 23 de outubro. 

• A partir do dia 26, os papéis passam a ser negociados ex-direitos.  

• O crédito será feito aos acionistas até o final do exercício social de 2021. 

Ontem a ação HYPE3 encerrou cotada a R$ 29,82 com queda de 14,9% no ano. Com base nesta 

cotação, o retorno para os acionistas é de 0,98%.  

 

Petrobras (PETR4) - Evolução de dois processos de desinvestimento 

A empresa enviou ao mercado, na noite de ontem, dois comunicados sobre venda de ativos, 

sendo o primeiro da Petrobras Biocombustível S/A (PBIO) e o outro acerca da finalização da 

venda do Polo Lagoa Parda. 

Inicialmente, a Petrobras anunciou que o processo de desinvestimentos da PBIO entrou na 

fase vinculante, quando os potenciais compradores receberão orientações para a realização de 

due diligence e para o envio das propostas. 
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A PBIO é uma grande produtora de biodiesel, com participação de 5,5% no mercado em 2019.  

A empresa possui três usinas localizadas em Montes Claros - MG, Candeias - BA e Quixadá - 

CE, cuja capacidade somada é de 580 mil m³ por ano. 

No segundo comunicado, a Petrobras informou que finalizou a venda do Polo Lagoa Parda.  O 

valor total do negócio foi de US$ 10,8 milhões, sendo US$ 1,4 milhão recebido na assinatura do 

contrato de venda e US$ 9,4 milhões na conclusão da operação. 

O Polo Lagoa Parda é composto por três concessões terrestres em produção (Lagoa Parda, 

Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha), localizados no estado do Espírito Santo próximo ao 

município de Linhares.  A produção média diária atual do Polo é de 300 barris de óleo e 5,5 mil 

m³ de gás, aproximadamente. 

O prosseguimento do Plano de Desinvestimentos da Petrobras é sempre uma boa notícia, 

porque permite a redução da dívida, com maiores recursos para a remuneração dos acionistas. 

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

em 33%).  Nos últimos doze meses, esta ação caiu 27,4% e o Ibovespa apresentou uma 

desvalorização no período de 9,7%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 19,61) estava 

37,2% abaixo da máxima alcançada neste ano e 80,7% acima da mínima. 

 

Petrobras Distribuidora (BRDT3) - Recebimento da Eletrobras 

A empresa informou na noite de ontem, que recebeu a 29ª parcela dos Instrumentos de 

Confissão de Dívida (ICDs) da Eletrobras no valor de R$ 34,7 milhões. 

A Petrobras Distribuidora já recebeu um total de R$ 4.560,5 milhões desde a assinatura dos 

ICDs em 2018. 

Estes ICDs foram assinados em abril/2018, entre a Petrobras Distribuidora e a Eletrobras, 

juntamente com algumas de suas controladas (Eletrobras Amazonas, Eletrobras Roraima, 

Eletrobras Rondônia e Eletrobras Acre), para o pagamento de débitos com valor de R$ 4,6 

bilhões.  Estas dívidas são decorrentes do fornecimento de combustíveis para a geração de 

energia. 

O recebimento deste valor é uma boa notícia para a BR Distribuidora, com impacto direto no 

resultado do 3T20, dado que esta dívida já havia sido inteiramente provisionada. 

Nossa recomendação para BRDT3 é Compra com Preço Justo de R$ 31,00 (potencial de alta 

em 54%).  Em 2020, as ações da Petrobras Distribuidora caíram 35,0%, muito mais que o 

Ibovespa, cuja desvalorização no período foi de 18,2%.  A cotação de BRDT3 no último pregão 

(R$ 20,15) estava 34,5% abaixo da máxima alcançada no ano e 56,0% acima da mínima. 
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Distribuição de combustíveis: Queda nas vendas em agosto 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou ontem os dados de agosto/20 das vendas de 

derivados combustíveis de petróleo e etanol, realizadas pelas distribuidoras no Brasil. O 

volume total vendido no mês caiu 9,1% comparado a agosto/19 e ficou 0,6% abaixo de 

julho/20. 

No acumulado dos primeiros oito meses de 2020, as vendas tiveram uma redução de 8,7%, 

comparadas ao mesmo período do ano passado. 

Estes números são uma importante indicação negativa para os resultados da Petrobras, 

Petrobras (BR) Distribuidora e da Ultrapar. 

 

Interessante notar que as vendas de diesel tiveram das menores quedas entre os combustíveis, 

evidenciando que o transporte de cargas não caiu tanto quanto o tráfego dos veículos de 

passeio.  Em agosto/20, as vendas de diesel ficaram somente 2,3% menores que em 2019 e no 

acumulado a queda foi de 2,1%. 

Uma notícia positiva para a Ultragaz (controlada da Ultrapar) foram os crescimentos de 1,3% 

no volume vendido de GLP em agosto e 3,4% no acumulado do ano. 

Nossa recomendação para as ações preferenciais da Petrobras (PETR4) é de Compra com 

Preço Justo de R$ 26,00 (potencial de alta em 33%).  Temos também recomendação de 

Compra para as ações da Ultrapar (UGPA3), com Preço Justo de R$ 22,00 (14%) e da BR 

Distribuidora (R$ 31,00 - 54%). 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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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  
 

 


