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Bolsa 

O Ibovespa encerrou o primeiro pregão de outubro com alta de 0,93%, aos 

95.479 pontos e giro financeiro de R$ 25,6 bilhões (R$ 22,8 bilhões no à vista). 

Durante o dia ficou a expectativa em relação à votação no Supremo Tribunal 

Federal (STF) sobre a venda das refinarias da Petrobras, colocando a ação da 

empresa como o destaque do dia.  Dois dados positivos no dia foram, o saldo 

de US$ 6,164 bilhões na balança comercial de setembro, o maior da série e a 

arrecadação de impostos, a melhor em 12 meses. Contudo, as propostas da 

equipe econômica seguem sem avanço. Hoje as bolsas refletem a notícia, 

divulgada nesta manhã pelo presidente Donald Trump comunicando que ele e a 

primeira-dama Melania Trump testaram positivo para a Covid-19.  A notícia já 

vem pesando sobre as bolsas europeias nesta manhã e nos futuros de Nova 

York e o Ibovespa poderá seguir o mesmo caminho. O assunto deverá seguir no 

centro das atenções no final de semana. A agenda econômica de hoje traz o 

IPC-Fipe de setembro com alta de 1,12% (acima da expectativa de 1,04% e a 

produção industrial de agosto que sai ainda nesta manhã. Nos EUA, temos 

vários indicadores com destaque para o “payroll” (variação na folha de 

pagamentos), a taxa de desemprego e pedidos de fábrica, em setembro. A 

qualidade destes dados pode também influenciar os mercados. O petróleo 

opera em queda acentuada nesta manhã, mais um componente para os 

investidores avaliarem suas decisões de investimento.  

Câmbio 

Após dois dias de queda, a moeda americana voltou a subir ontem, com 

atuação do governo no mercado de câmbio e as mesmas incertezas em relação 

à economia brasileira. O dólar passou de R$ 5,6103 na quarta-feira para R$ 

5,6480 ontem, alta de 0,67%. 

Juros  

A quinta-feira foi de alta para os juros futuros, com os negócios influenciados 

pela oferta em leilão de títulos prefixados, realizada pelo Tesouro. A taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 subiu de 3,054% para 

3,12% e para jan/27 o mercado fechou com taxa de 7,50%, contra 7,484% no 

dia anterior. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

40

60

80

100

120

Ibovespa Dow Jones

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 28/9/20 Ano

Saldo Mercado Secundário (266,3) (92.555,3)

Ofertas Públicas e Follow on 16.361,5
Saldo (76.193,8)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 95.479 0,93 0,9 (17,4)

Ibovespa Fut. 95.260 0,21 1,9 (17,7)

Nasdaq 11.327 1,42 1,4 26,2

DJIA 27.817 0,13 0,1 (2,5)

S&P 500 3.381 0,53 0,5 4,6

MSCI 2.380 0,54 0,5 0,9

Tóquio 23.030 0,00 (0,7) (2,6)

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

Frankfurt 12.731 (0,23) (0,2) (3,9)

Londres 5.879 0,23 0,2 (22,0)

Mexico 36.626 (2,22) (2,2) (15,9)

India 38.697 1,65 1,7 (6,2)

Rússia 1.174 (0,34) (0,3) (24,2)

Dólar - vista R$ 5,65 0,67 0,7 40,3

Dólar/Euro $1,17 0,23 0,2 4,8

Euro R$ 6,64 0,90 0,9 47,1

Ouro $1.906,01 1,07 1,1 25,6

* Dia anterior, exceto Ásia
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Notre Dame Intermédica (GNDI3) – Aquisição da Lifeday por US$ 70 milhões 

Ontem a empresa anunciou que sua subsidiária Clinipam assinou contrato para adquirir a 

integralidade das quotas da Lifeday, operadora de planos de saúde que possuí uma carteira de cerca 

de 57 mil vidas, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O preço da transação foi 

definido em R$ 70 milhões e será pago à vista, em dinheiro, na data de fechamento.  

No comunicado, a companhia destaca que a intenção é manter sua estratégia de crescimento na 

região Sul do Brasil. O plano de integração prevê sinergias operacionais, administrativas e comerciais 

com as operações da empresa no Sul 

A Lifeday teve um faturamento líquido de R$ 95 milhões nos últimos doze meses até junho de 2020, 

com sinistralidade caixa de 82,5%.   

Ontem a ação GNDI3 encerrou cotada a R$ 65,89 com queda de 3,1% no ano. 

 

Telefônica Brasil (VIVT4) – Aprovada em AGE a conversão de ações PN em ON na razão 
de 1 para 1 

A Telefônica Brasil informou que acionistas aprovaram ontem (01/10), em Assembleia Geral 

Extraordinária (AGE), a conversão de ações preferenciais da companhia em ordinárias, na razão de 1 

para 1. 

O valor de reembolso a ser pago a acionistas dissidentes será de R$ 40,38 por papel preferencial, 

com base no valor de patrimônio líquido ajustado. Não têm direito de retirada os investidores que 

tiverem adquirido ações preferenciais de emissão da companhia a partir de 10 de março de 2020. 

A Telefônica Brasil ainda anunciou que divulgará aviso contendo os termos, condições e prazos para 

exercício do direito de recesso pelos acionistas titulares de ações preferenciais interessados em se 

desfazer de seus papéis. 

Em 10 de março a ação PN estava cotada a R$ 51,39 e ontem fechou a R$ 43,50. A queda no ano é 

de 19,7%. 

Cia. Hering (HGTX3) – Vitória na Justiça Federal de Santa Catarina, representa um 
crédito tributário de R$ 178 milhões 

A Cia. Hering informou que obteve vitória, na Justiça Federal de Santa Catarina, e terá o direito de 

reaver um crédito tributário de R$ 178 milhões, ainda não auditado, mas que já foi contabilizado nas 

demonstrações financeiras da companhia do terceiro trimestre de 2020. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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A ação é referente à exclusão dos créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS) da base de cálculo do IRPJ e CSLL concedidos pelo Estado de Goiás. Não há mais 

possibilidade de recorrer da decisão judicial. 

A ação HGTX3 encerrou ontem cotada a R$ 17,25 e acumula queda de 48,6% no ano e 13,5% no 

período de um mês. 

 

Sabesp (SBSP3) – ARSESP altera cronograma para a revisão da Estrutura Tarifária 

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP divulgou a 

Deliberação n° 1.052 que altera o cronograma de eventos para a revisão da Estrutura Tarifária da 

Sabesp. 

Fig.1 – Novo cronograma da revisão tarifária 

 

 A análise pela agência, da proposta de estrutura tarifária apresentada pela Sabesp em 

novembro de 2019, incluindo solicitação de informações adicionais, foi alterada do dia 20 

de outubro para até 1º de dezembro de 2020. 

 A publicação da Nota Técnica Preliminar com proposta de nova estrutura tarifária e 

respectivo plano de implantação foi de 29 de outubro para até 8 de dezembro.  

 A realização da consulta pública e audiência pública sobre a Nota Técnica Preliminar foi 

postergada do período de 29 de outubro e 27 de novembro de 2020 para 8 de dezembro de 

2020 até 23 de janeiro de 2021. 

 O prazo de análise das contribuições recebidas, publicação da Nota Técnica Final, do 

Relatório Circunstanciado e da Deliberação sobre a estrutura tarifária aprovada pela Arsesp 

passou de 30 de dezembro de 2020 para até 6 de março de 2021. 
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Ao preço de R$ 47,09/ação (valor de mercado de R$ 32,2 bilhões) a ação SBSP3 registra queda de 

19,6% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA com Preço Justo de R$ 63,00/ação, que 

trz um potencial de alta de 33,8%. 

 

Cielo (CIEL3) – Alienação de Participação Acionária na Orizon para o Bradseg 
Participações S.A. 

A Cielo celebrou ontem (01/10) um contrato para a alienação da totalidade de suas ações na 

Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (“Orizon”), que representam 40,95% do capital social da 

Orizon, para Bradseg Participações S.A. pelo valor de R$ 128,99 milhões. 

O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, 

incluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil e do CADE. 

A operação faz parte da estratégia da companhia de focar em suas atividades core. Ao preço de R$ 

3,97/ação (valor de mercado de R$ 10,8 bilhões) a ação CIEL3 registra queda de 52,4% este ano. 

 

Petrobras (PETR4) - Redução de pendências com ICMS e venda das refinarias 

Após o pregão de ontem, a empresa fez dois comunicados importantes, sendo o primeiro sobre a 

adesão a programas de redução de débitos com o ICMS e o outro acerca da decisão do Supremo 

Tribunal Federal sobre a venda das refinarias. 

No primeiro comunicado, a Petrobras informou que aderiu aos programas de redução de juros e 

multas de débitos do ICMS dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.  O valor total das 

contingências é de R$ 4,3 bilhões, que será reduzido para R$ 2 bilhões.  Os acordos envolvem o 

pagamento de R$ 208 milhões para o estado do Espírito Santo e R$ 1,8 bilhão para o Rio de Janeiro.  

Cerca de 70% do valor devido será pago em outubro e o restante em prestações até o final do ano. 

A redução destas pendências é positiva para a empresa, apesar de levar a um desembolso elevado 

de caixa. 

Em um segundo comunicado, a Petrobras informou que tomou conhecimento da decisão do o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), negando o pedido para suspender os processos de 

desinvestimento em refino e seus respectivos ativos logísticos.  Com isso, a empresa dará 

continuidade aos processos de venda das refinarias Landulpho Alves (Bahia), Presidente Getúlio 

Vargas (Paraná), Abreu e Lima (Pernambuco), Unidade de Industrialização do Xisto (Paraná), Alberto 

Pasqualini (Rio Grande do Sul), Refinaria Gabriel Passos (Minas Gerais), Refinaria Isaac Sabbá 

(Amazonas) e Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste no Ceará. 

A decisão do STF foi uma excelente notícia, porque estas vendas vão trazer recursos consideráveis 

para empresa reduzir sua dívida.  Além disso, a negociação destes ativos vai elevar o nível de 

competitividade do refino no Brasil. 
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Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00 (potencial de alta em 

31%).  Em 2020, esta ação caiu 34,2% e o Ibovespa apresentou uma desvalorização no período de 

17,4%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 19,85) estava 36,5% abaixo da máxima alcançada 

neste ano e 83,0% acima da mínima. 

 

Vale (VALE3) - Volta à produção em Viga e possível retomada de ação judicial 

Ontem, a empresa apresentou uma notícia positiva, com a retomada das operações da usina de Viga, 

mas a imprensa publicou uma informação negativa, com a possível retomada de uma ação judicial 

bilionária, referente ao acidente ocorrido na barragem de rejeitos da Samarco em Mariana-MG. 

Na noite de ontem, a empresa informou que conseguiu um mandado de segurança determinando 

que o município de Jeceaba - MG faça a expedição dos alvarás de Localização e Funcionamento de 

2019 e 2020, relativos à disposição de rejeitos na barragem B7. 

Com esta decisão judicial, foram retomadas as operações da usina de concentração de Viga, que 

ficou paralisada por seis dias.  Esta usina produz 11 mil toneladas diárias de minério de ferro. 

A volta à operação desta usina é uma boa notícia para a Vale, que deve produzir este ano entre 310 - 

330 milhões de toneladas de minério.  É importante lembrar que a produção da empresa está 

prejudicada, desde o ano passado, com o rompimento de uma barragem de rejeitos em 

Brumadinho-MG. 

Durante o dia de ontem, a imprensa noticiou que o Ministério Público Federal e estadual de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, além das Defensorias Públicas dos dois estados, pediram à justiça a 

retomada de uma ação contra a Samarco, a Vale a BHP Billiton.  Esta ação, no valor de R$ 155 

bilhões, se refere ao acidente com a barragem de rejeitos da Samarco em Mariana – MG, que 

ocorreu em novembro de 2015.  Esta ação foi suspensa em agosto/2018, em função de um acordo 

realizado pelas empresas e os mesmos órgãos da justiça que agora pedem sua retomada. 

Esta notícia é negativa para a Vale, porque coloca novamente um risco de perda que já havia sido 

mitigado. 

Nossa recomendação para VALE3 é de Compra com Preço Justo de R$ 60,50 (potencial de alta em 

3%).  Nos últimos doze meses, VALE3 subiu 31,9%, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorização de 

8,2%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 58,86) estava 4,0% abaixo da máxima alcançada 

neste ano e 89,0% 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 

 28/9/20 Mês Ano

Saldo (266,3) (2.985,3) (88.342,5)

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  

 

 


