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Bolsa 

O Ibovespa teve mais uma semana pesada, encerrando a sexta-feira com a 

notícia de que contaminação do presidente Donald Trump pelo 

coronavírus com a bolsa caindo 1,53% no dia aos 94.016 pontos e 

acumulando baixa de 3,08% na semana. No ano, a queda chegou a 18,70%. 

Hoje a agenda econômica traz dados da zona do euro em agosto, com 

destaque para as vendas a varejo com crescimento 4,4% no M/M e de 3,7% 

no A/A., e no Brasil destaque somente para o Boletim Focus. O petróleo 

opera em alta firme nesta manhã e as bolsas internacionais e os futuros de 

NY também têm desempenho positivo com a expectativa de alta do 

presidente Trump. Contudo, os mercados acompanham atentamente o 

impacto da doença no avanço da campanha presidencial com a 

aproximação da eleição e as incertezas a respeito de um acordo sobre o 

pacote de estímulos à economia americana. 

Câmbio 

A moeda americana segue em alta com o aumento do risco do lado 

doméstico com a pauta de reformas ainda travada e no exterior a 

dificuldade de acordo para o pacote fiscal e a doença do presidente Trump. 

No fechamento o dólar passou de R$ 5,6480 para R$ 5,6845 (+0,65%). 

Juros  

A piora no ambiente político pesou sobe o mercado de juros que encerrou 

a sexta-feira com a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 

jan/22 com taxa de 3,40%, de 3,124% na quinta-feira e para jan/27 a taxa 

avançou de 7,504% para 7,60%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

40

60

80

100

120

140

Ibovespa Dow Jones

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 30/9/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário 588,2 (91.967,1)

Ofertas Públicas e Follow on 16.361,5
Saldo (75.605,6)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 94.016 (1,53) (0,6) (18,7)

Ibovespa Fut. 93.280 (2,08) (0,2) (19,4)

Nasdaq 11.075 (2,22) (0,8) 23,4

DJIA 27.683 (0,48) (0,4) (3,0)

S&P 500 3.348 (0,96) (0,4) 3,6

MSCI 2.362 (0,74) (0,2) 0,2

Tóquio 23.312 0,00 0,5 (1,5)

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

Frankfurt 12.689 (0,33) (0,6) (4,2)

Londres 5.902 0,39 0,6 (21,7)

Mexico 36.642 0,04 (2,2) (15,8)

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

Rússia 1.148 (2,25) (2,6) (25,9)

Dólar - vista R$ 5,68 0,65 1,3 41,2

Dólar/Euro $1,17 (0,27) (0,0) 4,5

Euro R$ 6,66 0,36 1,3 47,6

Ouro $1.899,84 (0,32) 0,7 25,2

* Dia anterior, exceto Ásia
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Petrobras (PETR4) - Venda de ativos no Uruguai e outra decisão positiva do 
STF 

Após o pregão da última sexta-feira, a empresa anunciou que assinou o contrato para a venda 

da sua participação na Petrobras Uruguay Distribuición S/A (PUDSA) para a DISA Corporación 

Petrolífera S/A.  Em outro comunicado, a Petrobras anunciou outra decisão positiva do STF 

para seu Programa de Desinvestimentos. 

A venda foi realizada por US$ 61,7 milhões, que serão pagos em duas parcelas, a primeira de 

US$ 6,2 milhões na assinatura do contrato e mais US$ 55,5 milhões no fechamento da 

transação, sujeito a ajustes. 

Os ativos da PUDSA incluem 88 postos de serviços em operação, um terminal logístico de 

lubrificantes e uma planta de querosene de aviação.  A PUDSA também atua na distribuição de 

fertilizantes, operando dois terminais de armazenamento. 

A venda de ativos é fundamental para a Petrobras reduzir seu endividamento, sendo que a 

evolução dos vários processos que a empresa está desenvolvendo neste momento é sempre 

uma boa notícia. 

A Petrobras também informou que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente a 

ação direta de inconstitucionalidade, que questionava o Decreto 9355/2018, que regula o 

procedimento de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de 

hidrocarbonetos.  Com esta decisão do STF, aumentou a segurança jurídica para as vendas 

deste tipo de ativos da Petrobras. 

Vale lembrar que na semana passada o STF negou o pedido para suspender os processos de 

desinvestimento em refino e seus respectivos ativos logísticos.  As duas decisões são 

importantes para facilitar os desinvestimentos da empresa. 

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

em 37%).  Em 2020, esta ação caiu 37,0% e o Ibovespa apresentou uma desvalorização no 

período de 18,7%.  A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 19,02) estava 39,1% abaixo da 

máxima alcançada neste ano e 75,3% acima da mínima. 

 

Marcopolo (POMO4) - Aprovação do fechamento da planta localizada no Rio 
de Janeiro 

A empresa informou que seu Conselho de Administração aprovou o fechamento da planta 

industrial localizada no município de Duque de Caxias – RJ, a partir do dia 30 deste mês. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Segundo a Marcopolo, este fechamento faz parte do processo de otimização das suas plantas, 

com a concentração das operações em um menor número de unidades. 

Uma otimização de unidades indica redução de custos, o que é positivo para a empresa.  Porém, 

neste caso acreditamos que o estreitamento do mercado de ônibus no Brasil teve um papel 

importante nesta decisão da empresa. 

Após este fechamento, a Marcopolo passará a contar com três plantas no Brasil, sendo duas em 

Caxias do Sul – RS e outra em São Mateus - ES.  No exterior, a Marcopolo tem fábricas na África 

do Sul, Austrália, China, México, Argentina, Colômbia e Índia. 

No 2T20, as vendas totais da Marcopolo (Unidades Registradas na Receita) somaram 2.591 

veículos, com queda de 36,0% em relação ao 2T19.  As vendas a partir do Brasil caíram 33,2%, 

com reduções de 36,6% nas unidades entregues para o mercado interno e de 18,2% nas 

exportações.  No exterior, houve diminuição de 49,1% no total (304 veículos entregues).  Os 

piores desempenhos no exterior foram das unidades chinesa (-69,0% nas entregas) e do 

México (-59,2%). 

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

de R$ 3,50 (potencial de alta em 32%).  Nos últimos doze meses, POMO4 caiu 18,7% e o 

Ibovespa apresentou uma desvalorização no período de 8,9%.  A cotação desta ação no último 

pregão (R$ 2,66) estava 52,3% abaixo da máxima alcançada neste ano e 40,1% acima da 

mínima. 

 

Sabesp (SBSP3) – Consulta Pública para Determinação da meta regulatória 
de perdas para a 3ª Revisão Tarifária Ordinária 

A ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, publicou na 

sexta-feira (2/10), Aviso de Consulta Pública nº 11/2020. 

• Esta consulta pública tem por objetivo estabelecer a Metodologia e cálculo do nível 

econômico de perdas - Determinação da meta regulatória de perdas para a Terceira 

Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp. 

• Os interessados poderão enviar suas contribuições entre 2 a 19 de outubro de 2020. 

Lembrando que a análise pela ARSESP, 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. 

Ao preço de R$ 45,46/ação (valor de mercado de R$ 31,1 bilhões) a ação SBSP3 registra queda 

de 22,4% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA com Preço Justo de R$ 

63,00/ação, que traz um potencial de alta de 38,6%. 
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JHSF (JHSF3) – Aprovação de dividendos no valor de R$ 46 milhões, o 
equivalente a R$ 0,0671 por ação 

O Conselho de Administração da JHSF aprovou nesta sexta-feira o pagamento de dividendos 

intermediários no valor total de R$ 46 milhões, o equivalente a R$ 0,0671 por ação ordinária.  

• O valor será pago de acordo com a posição acionária do dia 7 de outubro, e a partir do dia 

8, os papéis passam a ser negociados ex-direitos.  

• O crédito será feito aos acionistas a partir do dia 19 de outubro. 

Na sexta-feira a ação JHSF3 encerrou cotada a R$ 7,25 com valorização de 2,6% no ano.  

Com base nesta cotação, o retorno para os acionistas é de 0,92%.  

 

.Qualicorp (QUAL3) – Aprovação de JCP de R$ 48 milhões, o equivalente a R$ 
0,1693 por ação 

Na sexta-feira, o Conselho de Administração da Qualicorp aprovou o pagamento de Juros 

sobre o Capital Próprio (JCP) no valor total de R$ 48 milhões, o equivalente a R$ 0,1693 por 

ação ordinária.  

• O valor será pago de acordo com a posição acionária do dia 13 de outubro, e a partir do dia 

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

• O crédito será feito aos acionistas a partir de 26 de outubro. 

A ação QUAL3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 32,12 com queda de 13,4% no ano.  

Com base nesta cotação o retorno para os acionistas é de 0,53%.  

 

Bancos: BC prorroga alíquota temporária de 17% do compulsório sobre 
recursos a prazo 

O Banco Central (BC) decidiu na sexta-feira (02/10), estender a vigência da alíquota 

temporária do compulsório sobre recursos a prazo, prevista para vigorar inicialmente até 

dezembro de 2020, para abril de 2021, e reduzir a alíquota a viger, a partir de abril de 2021, de 

25% para 20%. 

• Em fevereiro de 2020, o BC reduziu a alíquota de 31% para 25%, com o objetivo de 

reduzir a sobreposição entre recolhimentos compulsórios e o indicador LCR (Liquidity 

Coverage Ratio);  
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• Em março de 2020, o BC decidiu por nova redução da alíquota, de 25% para 17%, de 

forma emergencial e temporária, como medida de combate aos efeitos econômicos 

advindos da pandemia de Covid-19; 

• Ainda na decisão da redução, em março, foi previsto o retorno à alíquota de 25%, em 

dezembro deste ano.  

Nesse contexto, e considerando:  

• a permanência das condições mais restritivas de captação bancária;  

• o crescimento do nível dos depósitos que constituem a base de cálculo deste tipo de 

recolhimento;  

• e os limites para utilização do compulsório para fins de apuração do LCR.  

O BC decidiu estender a alíquota temporária, de 17%, até abril de 2021 e reduzir a alíquota a 

ser cumprida a partir de abril de 2021, passando-a de 25% para 20%. 

A notícia repercutiu de forma positiva no desempenho das ações dos bancos na sexta-feira, dia 

2 de outubro. A estimativa, segundo o BC, é que a mudança implique na redução do valor 

previsto para ser recolhido, a partir de abril de 2021, de R$ 62 bilhões (com base nos dados 

atuais). 

Seguimos com recomendação de compra para Itaú Unibanco (ITUB4) com preço justo de R$ 

32,00/ação; Banco Bradesco (BBDC4) com preço justo de R$ 28,00/ação; Banco do Brasil 

(BBAS3) com preço justo de R$ 45,00/ação e Santander (SANB11) com preço justo de R$ 

40,00/Unit. 

 

 

 

 

 



 

Página | 6  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
05 de outubro 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 

 30/9/20 Mês Ano

S aldo 588,2 (2.397,1) (87.754,3)

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  
 

 


