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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a segunda-feira com desvalorização de 0,24% aos 

101.016 pontos, influenciado pela queda das bolsas de NY que refletem os 

problemas locais com a nova onda de Covid-19, uma corrida presidencial 

conturbada e sem um acordo para o disputado pacote de estímulos. A 

Europa já vem retomando as medidas de enfrentamento ao vírus adotadas 

meses atrás, numa situação, agora mais preocupante porque as economias 

já estão fragilizadas. Com isso, as bolsas internacionais operam em queda 

generalizada nesta manhã, em dia de agenda econômica carregada. No 

Brasil o IPC-Fipe semanal veio com alta de 1,10% e sai ainda nesta manhã 

o INCC (inflação da construção civil). Nos EUA, vários indicadores, com 

destaque para consumo e confiança do consumidor. O petróleo que fechou 

em queda ontem hoje mostra uma recuperação, mas com instabilidade. 

Num ambiente de insegurança, investidores apostam nos resultados do 

3T20 para buscar alternativas. 

Câmbio 

Em meio a tantos desafios a busca de proteção no dólar puxou a moeda 

para cima novamente passando de R$ 5,6196 para R$ 5,6244 (+0,09%). 

Juros  

Em semana de decisão do Copom (quarta-feira), os juros voltaram a ceder 
na abertura da semana. Predomina a expectativa de manutenção da Selic 
em 2% ao ano.  A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 
jan/22 encerrou em 3,43%, de 3,475% no ajuste de sexta-feira e para 
jan/27 a taxa passou de 7,474% para 7,43%. 
 

 

 

 

 

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
 22/10/20 Ano

Saldo Mercado Secundário (112,3) (84.972,5)

Ofertas Públicas e Follow on 18.857,0
Saldo (66.115,5)



 

Página | 2  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
27 de outubro de 2020 

 

 

 

Locamerica (LCAM3) - Um bom resultado no 3T20 

A empresa divulgou na noite de ontem seus resultados do 3T20, que mostraram crescimento 

da frota e do número de diárias, mas queda nas margens da operação. O aumento do lucro 

líquido foi impulsionado pelo aumento menos acelerado das despesas operacionais e a 

expressiva queda no custo financeiro. 

A Locamerica (Unidas) lucrou R$123 milhões (R$ 0,16 por ação) no 3T20, valor 42,8% maior 

que no 3T20 e 54,7% acima do trimestre anterior. 

 

Os resultados da Locamerica (Unidas) no 3T20 mostraram números operacionais positivos em 

todos os segmentos de atuação da empresa, com forte recuperação no Aluguel de Veículos 

(RAC), crescimento acelerado na Gestão de Frotas (GTF) e boas perspectivas também para o 

4T20, além de um bom volume de Seminovos vendidos. 

No 3T20, a Locamerica teve aumento no número de diárias totais de 8,7%, sempre 

comparando ao 3T19, puxado pelo crescimento de 14,3% em RAC, mas também com bom 

desempenho do GTF (+5,6%). 

O valor médio das diárias no 3T20 teve uma contração de 10,6% no RAC, seguramente dado 

pelo momento ainda difícil no mercado. Por outro lado, no GTF, negócio mais importante da 

empresa, houve um crescimento de 3,5%. 

Esta melhoria na operação levou a um incremento de 39,6% na receita líquida, com 

crescimento nos faturamentos dos segmentos de 5,7% na locação de veículos e 65,4% nas 

vendas de seminovos.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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A queda de 4,5 pontos percentuais na margem bruta ocorreu pelos fortes aumentos (64,3%) no 

custo dos veículos vendidos e em manutenção (12,3%). 

A redução dos custos financeiros foi fundamental para o lucro do 3T20.  No trimestre, as 

despesas financeiras líquidas somaram R$ 69,9 milhões, valor 23,7% menor que no 3T19 

(redução de R$ 21,6 milhões). 

A dívida líquida da Locamerica no final do 3T20 era de R$ 2,7 bilhões, que caiu 19,6% no 

trimestre e 24,2% nos últimos doze meses.  A dívida de curto prazo representava 12,1% do 

endividamento total em setembro/20, contra 31,1% no mesmo período do ano anterior.  A 

relação dívida líquida/EBITDA no 3T20 era de 2,7x, vindo de 3,3x no 2T20 e 3,5x ao final do 

3T19.  A diferença entre a rentabilidade operacional e o custo da dívida no 3T20 foi de 7,3 

pontos percentuais, melhor que os 6,3 pp no 3T19. 

Em 2020, LCAM3 subiu 16,6%, melhor que o Ibovespa, cuja desvalorização no período foi de 

12,6%.  A cotação de LCAM3 no último pregão (R$ 25,89) estava 3,9% abaixo da máxima 

alcançada no ano e 277,1% acima da mínima. 

 

Santander Brasil (SANB11) – Lucro Líquido gerencial de R$ 3,9 bilhões no 3T20, 
acima do esperado 

O Banco Santander (Brasil) registrou no 3T20 um lucro líquido gerencial de R$ 3,9 bilhões, com 

alta de 5,3% em relação ao lucro líquido de R$ 3,7 bilhões do 3T19. Destaque para o 

crescimento de 82,7% do lucro do 3T20 ante o lucro líquido gerencial de R$ 2,1 bilhões do 

2T20 explicado principalmente pela redução do custo do crédito com queda de 12,5% da PDD 

e o crescimento de 15,7% das receitas de serviços. 

No acumulado de 9M20 o lucro líquido gerencial registrou queda de 8,6% para R$ 9,9 bilhões 

(ROAE de 18,5%). Excluindo o efeito da provisão extraordinária do 2T20, o lucro líquido somou 

R$ 11,7 bilhões, alta de 7,6% em doze meses e 0,2% no trimestre. 
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O Retorno médio sobre o patrimônio líquido elevou-se de 12,0% no 2T20 para 21,3% no 3T20. 

A qualidade da qualidade da carteira de crédito permaneceu controlada, sendo observada 

queda de margem e leve piora do índice de eficiência, em base trimestral. A inadimplência 

(acima de 90 dias) mostrou queda de 2,4% para 2,1%, no trimestre. Nesta base de comparação 

o índice de cobertura subiu de 272,1% para 306,6%.  

Com base no resultado o Conselho aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio 

(JCP) no montante bruto de R$ 1,0 bilhão, equivalente a R$ 0,26830357752/Unit. Serão 

consideradas as posições de ações em 04 de novembro e as ações passam a ser negociadas ex-

Juros em 05/11. Com base na cotação de R$ 34,92/Unit o retorno líquido é de 0,65%. 

Seguimos com recomendação de COMPRA para SANB11 com Preço Justo de R$ 40,00/Unit. 

 

Petz (PETZ3) – Lucro líquido de R$ 17,0 milhões no 3T20 e R$ 46,8 milhões em 9 
meses 

A Petz abriu seu capital recentemente, iniciando as negociações na B3 no dia 10/09 cotada a 

R$ 13,75 na abertura. Ontem a ação fechou a R$ 16,99 com 23,5% de valorização.  

A companhia é uma plataforma de soluções para pets com uma estratégia omnicanal completa 

que integra não só os canais físicos e digitais. É a maior rede de centros veterinários do país, 

sob a marca Seres, a maior rede de centros de estética do Brasil e responsáveis pelo Adote 

Petz, o maior programa nacional de adoção de cães e gatos. 

Lucro Líquido - O Lucro Líquido no 3T20 totalizou R$ 17,1 milhões, 47,5% superior aos R$ 11,6 

milhões registrados no mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo forte desempenho 

operacional no trimestre. Nos 9M20, o resultado líquido foi de R$ 46,8 milhões, 125% maior 

que nos 9M19.  
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Receita Bruta - No 3T20, a Receita Bruta Total foi de R$ 450,2 milhões, um crescimento de 

51,0% sobre o 3T19 e 36,2% superior ao 2T20. As vendas totais no trimestre foram 

impulsionadas principalmente por produtos (+55,2% a/a), com destaque para o substancial 

aumento do faturamento por meio dos canais digitais, que cresceu 392,9% em relação ao 3T19 

e somou R$ 114,8 milhões no período. A venda de produtos nas lojas físicas também 

apresentou bom desempenho no trimestre, superando o nível de faturamento observado pré-

pandemia2, totalizando vendas de R$ 314,1 milhões, aumento de 24,1% frente ao mesmo 

período do ano anterior. 

Endividamento - No 4T19, a Companhia apresentava uma relação Dívida Líquida sobre 

EBITDA Ajustado de 2,0x. Com os recursos primários do IPO, a Petz elevou o seu caixa e 

equivalentes de caixa e aplicações financeiras para R$ 542,9 milhões, levando a uma posição 

caixa líquido de R$ 13,3 milhões ao final do 3T20. A dívida bruta somou R$ 529,6 milhões dos 

quais R$ 235,7 milhões estão no curto prazo.  

Investimentos - Os investimentos somaram R$ 59,6 milhões no 3T20, crescimento de 61,6% 

a/a. Em linha com a estratégia de expansão, R$ 46,0 milhões foram investidos na construção de 

lojas e hospitais, o que representou 77,2% do montante total, com a entrada em cinco novas 

cidades no trimestre, fortalecendo assim a estratégia Omnichannel. Cabe mencionar que os 

Investimentos do 3T20 foram impactados pela postergação de obras causadas pela pandemia, 

cujo impacto mais severo ocorreu no trimestre anterior.  R$ 8,8 milhões foram alocados em 

Tecnologia e Digital, com o objetivo de melhorar a navegabilidade e experiência de compra dos 

clientes, especialmente nos aplicativos, além do foco na reforma de lojas.  

Fluxo de caixa – O fluxo de caixa operacional ficou em R$ 51,3 milhões no 3T20, e em R$ 71,4 

milhões no acumulado de 9 meses. Os recursos do IPO representaram uma entrada de R$ 

336,735 milhões. 

 

Cosan S.A. (CSAN3) – Compass apresentou proposta pela Gaspetro 

A Compass Gás e Energia S.A. controlada da Cosan S/A, apresentou ontem (26/10), com a 

aprovação de seu Conselho de Administração, proposta no processo competitivo de 

desinvestimento promovido pela Petrobras S.A. para alienação de sua participação de 51% do 

capital social da Petrobras Gás S.A. – Gaspetro (“Gaspetro”).  

• A Gaspetro é uma sociedade holding que detém participações em 19 distribuidoras de 

gás, que exploram com exclusividade os serviços locais de distribuição de gás 

canalizado em diversos Estados do Brasil. 

• A proposta apresentada pela Compass conta com garantia da Cosan S/A e os demais 

termos e condições são confidenciais, em razão da natureza do processo competitivo 

conduzido pela Petrobras. 

• A concretização da potencial transação está sujeita a diversos fatores, incluindo a 

escolha da proposta apresentada pela Compass como vencedora do processo 
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competitivo, a conclusão bem sucedida das negociações dela decorrentes e a 

celebração do respectivo contrato de compra e venda para aquisição de participação 

de 51% do capital social da Gaspetro. 

• Lembrando que existem condições precedentes habituais em transações desta 

natureza, incluindo aprovações regulatórias e concorrenciais.  

Ao preço de R$ 68,25/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 26,9 bilhões, a ação 

CSAN3 registra alta de 0,2% este ano. O Preço Justo de R$ 80,00/ação aponta para um 

potencial de alta de 17,2%. 

 

Eletrobras (ELET3, ELET6) – Acordo de leniência, firmado pela CGU e AGU e a 
Camargo Corrêa 

A companhia assinou o termo de adesão ao Acordo de Leniência, firmado pela Controladoria-

Geral da União (CGU) e Advocacia Geral da União (AGU) com a Camargo Corrêa, para fins de 

ressarcimento, em relação a empreendimentos dos quais participa, direta ou indiretamente, 

por meio de suas controladas.  

• A Eletrobras junto com a Chesf, Eletronorte e Furnas, serão beneficiadas pelo referido 

Acordo de Leniência e receberão R$ 116,9 milhões, em 24 parcelas anuais a serem 

corrigidas pela Selic. 

• A companhia irá avaliar ainda, se há outras medidas de ressarcimento cabíveis a serem 

adotadas, em razão dos atos ilícitos dos quais foi vítima, no âmbito da Operação Lava 

Jato. 

A ação ELET3 cotada a R$ 33,72/ação registra alta de 2,8% este ano. Já a ELET6 ao preço de R$ 

33,75/ação apresenta queda de 7,7% no mesmo período. O desempenho em 2020 se compara 

a queda de 12,6% do Ibovespa e à desvalorização de 4,7% do IEE. 
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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  
 

 


