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Bolsa 

O Ibovespa encerrou outubro com desvalorização de 0,69% perdendo 

todo o ganho acumulado até a segunda-feira (26/10). Em apenas quatro 

pregões a bolsa caiu 7,22% sendo 2,72% só na sexta-feira, fechando aos 

93.952 pontos. O giro financeiro foi de R$ 33,0 bilhões (R$ 26,4 bilhões no 

à vista). A derrocada nas bolsas foi o reflexo de uma somatória de fatores 

negativos que predominaram durante todo o mês, mas a piora do cenário 

global e o feriado na segunda-feira (02/11) véspera da eleição nos EUA 

ajudou para piorar o humor dos investidores na B3. Ontem, feriado no 

Brasil e sem nenhuma novidade, as bolsas internacionais fecharam em alta 

e hoje, dia de eleição nos EUA, as principais bolsas mundiais sobem 

novamente. A agenda econômica traz o Boletim Focus e IPC-S e no meio da 

tarde, a balança comercial de outubro, no Brasil. Nos EUA, uma série de 

indicadores com destaque para pedidos de fábrica e de bens duráveis em 

setembro. Mesmo sem notícias positivas, a B3 poderá acompanhar os 

mercados lá de fora neste primeiro pregão de novembro. 

 

Câmbio 

A moeda americana encerrou outubro cotada a R$ 5,7444 ante R$ 5,7793 

no dia anterior, queda de 0,60% no dia. No mês a alta foi de 2,39% vindo de 

R$ 5,6103 no final de setembro. 

Juros  

Na sexta-feira, o ambiente ruim no mercado contaminou também os juros 

futuros com alta nas taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI). 

A taxa para jan/22 fechou em 3,46%, de 3,435% na quinta-feira e para 

jan/27 avançou de 7,504% para 7,57%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Fluxo de capital estrangeiro - Com IPOs e Follow on

 28/10/20 Ano

Saldo Mercado Secundário 568,8 (84.581,0)

Ofertas Públicas e Follow on 18.857,0
Saldo (65.724,0)

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 93.952 (2,72) (0,7) (18,8)

Ibovespa Fut. 94.530 (1,26) (0,1) (18,4)

Nasdaq 10.912 (2,45) (2,3) 21,6

DJIA 26.502 (0,59) (4,6) (7,1)

S&P 500 3.270 (1,21) (2,8) 1,2

MSCI 2.318 0,51 (2,1) (1,7)

Tóquio 22.977 (1,52) (0,9) (2,9)

Xangai 3.225 (1,47) 0,2 5,7

Frankfurt 11.556 (0,36) (9,4) (12,8)

Londres 5.577 (0,08) (4,9) (26,1)

Mexico 36.988 0,51 (1,3) (15,1)

India 39.614 (0,34) 4,1 (4,0)

Rússia 1.067 (1,15) (9,5) (31,1)

Dólar - vista R$ 5,74 (0,60) 2,4 42,7

Dólar/Euro $1,16 (0,23) (0,6) 3,9

Euro R$ 6,69 (0,81) 1,7 48,3

Ouro $1.878,81 0,60 (0,4) 23,8

* Dia anterior, exceto Ásia
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Copasa (CSMG3) – Com melhora do resultado operacional lucro no 3T20 
eleva-se a R$ 240,5 milhões 

A Copasa registrou no 3T20 um lucro líquido de R$ 240,5 milhões com crescimento de 24,4% 

em relação a R$ 193,3 milhões do 3T19. Um resultado consistente formado a partir do 

incremento de 6,1% da receita líquida que alcançou R$ 1,3 bilhão. No trimestre o volume 

medido de água cresceu 2,6% e o volume de esgoto +2,2%.  

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

representa um potencial de alta de 49,5% em relação a cotação de R$ 42,80/ação. 

Os custos e despesas evoluíram 6,9% em percentual acima da receita para R$ 922,3 milhões, 

com destaque para o crescimento de 96,7% da linha das perdas por redução ao valor 

recuperável do contas a receber que se elevou a R$ 93,4 milhões e do incremento de 29,5% na 

linha de repasse tarifário a municípios. Já os custos não administráveis caíram 5,4% entre os 

trimestres comparáveis. 

A linha de outras operacionais passaram de despesa de R$ 29,2 milhões para receita de R$ 17,4 

milhões, resultando no EBITDA de R$ 525,7 milhões, 14,7% superior aos R$ 458,3 milhões do 

3T10. Nesta base de comparação a margem EBITDA elevou-se de 37,2% para 39,0%. 

O resultado Financeiro apresentou leve melhora, com queda da despesa financeira líquida de 

3,4% entre os trimestres. Ao final de setembro de 2020 a dívida líquida da companhia era de 

R$2,3 bilhões equivalente a 1,2x o EBITDA. A dívida em moeda estrangeira representava 

12,1% da dívida bruta em set/20. 

Nesse contexto o Conselho de Administração da companhia, reunião realizada em 29.10.2020, 

recomendou para deliberação de AGE, a ser oportunamente convocada, a distribuição de 

dividendos extraordinários no valor de R$ 820,0 milhões, utilizando parte do Saldo da Conta 

de Reservas de Retenção de Lucros existente no balanço do exercício encerrado em 

31.12.2019. O pagamento deverá ocorrer ainda neste exercício social. O retorno esperado é de 

3,7%. 

Ânima Educação (ANIM3) – Aquisição dos ativos do Grupo Laureate por R$ 4,4 
bilhões 

ÂEm fato relevante divulgado ontem (02/11), a companhia comunicou a seus acionistas e ao 

mercado em geral, que assinou um contrato com o Grupo Laureate que resultará na aquisição 

de todos os ativos brasileiros do Grupo Laureate.  

O Grupo Laureate iniciou suas atividades no país em 2005 e hoje consolida mais de 270 mil 

alunos, distribuídos em 11 instituições de ensino superior, localizadas em 7 estados e 13 

cidades.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• Em São Paulo a Universidade Anhembi Morumbi (UAM), o Centro Universitário FMU | 

FIAM-FAAM e a Business School São Paulo (BSP);  

• Na Bahia, a Universidade Salvador (UNIFACS);  

• No Rio Grande do Norte, a Universidade Potiguar (UnP);  

• No Rio Grande do Sul, o Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) e o Centro 

Universitário FADERGS;  

• Em Pernambuco, o Centro Universitário dos Guararapes (UniFG) e a CEDEPE Business 

School;  

• No Rio de Janeiro, o Centro Universitário IBMR; e,  

• Na Paraíba, a Faculdade Internacional da Paraíba (FPB). 

A saúde é a área de conhecimento de maior relevância, concentrando mais de 30% dos 

estudantes. O Grupo conta hoje com 897 vagas aprovadas para o curso de medicina e mais de 

4.414 alunos matriculados, distribuídos entre São Paulo, São José dos Campos, Piracicaba, 

Salvador e Natal. 

Pontos positivos para a Anima: 

• As instituições da Laureate guardam alinhamento com o posicionamento de alta 

qualidade, com a tradição e origem de marcas com boa reputação em seus respectivos 

mercados.  

• A atuação em geografias complementares. 

• Com a aquisição, a Ânima Educação expandirá sua presença para mercados que 

correspondem atualmente a 75% do total de matrículas no ensino superior brasileiro.  

• A Ânima Educação passará a contar com novas vagas de Medicina em cidades importantes 

do país que, somadas às vagas atuais, na maturidade, alcançarão um total de 2.260 vagas ou 

16.254 alunos 

• A Ânima Educação passará a ser um grupo educacional ainda mais destacado nesse 

segmento no país.  

• Ganhos potenciais de sinergias, ampliação na área médica, etc.  

Dados da Financeiros da Operação:  

Conforme a proposta da Ânima Educação já divulgada anteriormente, a transação prevê, em 

síntese, um preço, no fechamento, de R$ 4,40 bilhões, sendo R$ 3,777 bilhões a serem pagos a 

Laureate em dinheiro e R$ 623 milhões de dívidas dos ativos a serem assumidas pela Ânima 

Educação, implicando em um múltiplo de 10,7x EV/EBITDA Ajustado 2020 ou 6,7x após as 

sinergias mapeadas, em 2026.  
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A proposta da Ânima Educação inclui, ainda, R$ 203 milhões a título de earn-out por 135 vagas 

de medicina pendentes de aprovação.  

E, conforme fato relevante divulgado em 30/10/2020, a Ânima Educação cumprirá as 

obrigações nele noticiadas, pagando o valor da multa referente ao processo do Go Shop à Ser 

Educacional, no valor de R$ 180 milhões.  

Fez parte da operação a venda concomitante de 100% da FMU (“Faculdades Metropolitanas 

Unidas”) ao fundo Farallon, nos termos do acordo já celebrado, em que a Farallon assumiu a 

obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU, por um valor de R$ 500 milhões, 

simultaneamente à compra dos ativos da Laureate pela Ânima Educação. 

Direito de Retirada: 

O acionista dissidente da deliberação da assembleia que ratificar a Transação terá o direito de 

retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, observado o disposto no 

art. 137, II da Lei 6.404/76. 

O valor do reembolso será igual ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço 

aprovado pela assembleia geral em 29/04/2020. Assim, o patrimônio líquido que servirá de 

base para o reembolso das ações deverá ser aquele do balanço de 31/12/2019, que é de R$ 

690.435 mil. Dividindo-se o patrimônio líquido de 31/12/2019 pelas 79.286.001 ações da 

Companhia, teremos um valor de reembolso, por ação, de R$ 8,71.  

Como a deliberação da assembleia geral ocorrerá mais de 60 (sessenta) dias depois da data do 

último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o 

reembolso, levantamento de balanço especial. 

Na sexta-feira a ação ANIM3 encerrou cotada a R$ 27,91 com queda de 8,3% no ano, com o 

peso acontecendo a última semana. Em 2019, a valorização foi de 75,3%.  

• A Ânima encerrou o 12S20 com lucro líquido de R$ 57 milhões com margem liquida de 

8,2%.  

• O endividamento líquido em junho/20 era de apenas R$ 7,1 milhões. 

• A dívida bruta está concentrada no longo prazo. 

 

Natura &CO (NTCO3) – Pré-pagamento de títulos de dívida (bonds) no valor 
de US$ 900 milhões 

A companhia informou que realizou o pré-pagamento de títulos de dívida (“bonds”) de suas 

subsidiárias integrais, Avon International Capital p.l.c. e Avon International Operations, no 

valor total de US$ 900 milhões. 

O valor de resgate é de 101,969% (expresso como porcentagem do montante principal dos 

bonds a serem resgatados), mais juros acumulados e não pagos até esta data. 
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Segundo a empresa, o endividamento pro forma após o pré-pagamento, considerando os 

resultados do 2º trimestre de 2020, seria reduzido para 1,9x em relação ao patamar anterior de 

3,6x. 

Na sexta-feira a ação NTCO3 encerrou cotada a R$ 46,10 com alta de 19,1% no ano. 

 

Petrobras (PETR4) - Desinvestimentos na Araucária Nitrogenados S/A 

Na última sexta-feira, a empresa comunicou que o processo de desinvestimentos na sua 

subsidiária integral Araucária Nitrogenados S/A (ANSA) entrou na fase vinculante.  Com isso, 

os potenciais compradores receberão informações para a realização de due diligence e para a 

preparação das propostas vinculantes. 

A ANSA produz matérias-primas para fertilizantes em uma fábrica localizada na cidade de 

Araucária no estado do Paraná.  A planta, que tem capacidade para produzir 1.975 toneladas 

ao dia de ureia e 1.303 t/dia de amônia, atualmente não está em operação. 

Em janeiro/2020, a Petrobras anunciou que colocaria esta fábrica em hibernação, dado que a 

ANSA vinha apresentando resultados negativos desde que foi adquirida em 2013.  Isso vinha 

ocorrendo porque a matéria-prima utilizada na fábrica (resíduo asfáltico) estava mais cara do 

que seus produtos finais. 

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

principalmente quando a venda é de ativos que estão gerando perdas. 

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

em 37%).  Nos últimos doze meses, esta ação caiu 36,2%, enquanto o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 13,2%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 18,94) estava 39,4% 

abaixo da máxima alcançada neste ano e 74,6% acima da mínima. 

 

Petrobras Distribuidora (BRDT3) - Recebimento de dívida da Eletrobras 

Após o último pregão, a empresa informou que recebeu a 30ª parcela dos Instrumentos de 

Confissão de Dívida (ICDs) da Eletrobras no valor de R$ 34,6 milhões. 

A Petrobras Distribuidora já recebeu um total de R$ 4.595 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. 
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O recebimento deste valor é uma boa notícia para a BR Distribuidora, com impacto direto no 

resultado do 4T20, dado que esta dívida já havia sido inteiramente provisionada. 

Nossa recomendação para as ações da Petrobras Distribuidora é de Compra com Preço Justo 

de R$ 31,00 (potencial de alta em 62%).  Em 2020, BRDT3 caiu 34,8%, muito mais que o 

Ibovespa, cuja desvalorização no período foi de 18,8%.  A cotação desta ação no último pregão 

(R$ 19,18) estava 37,7% abaixo da máxima alcançada no ano e 48,5% acima da mínima. 

 

Tim (TIMS3) – Antecipação do pagamento de JCP (R$ 0,21/ação) aprovado 
com base na posição de 19/outubro 

A companhia informou na sexta-feira (30/11) que antecipará, para o dia 10 de novembro de 

2020, o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio, informado ao mercado em Aviso aos 

Acionistas de 07 de outubro de 2020, no valor de R$ 500,0 milhões, inicialmente previsto para 

pagamento no dia 30 de novembro de 2020. A Companhia destaca que a data para 

identificação dos acionistas com direito a receber tais valores ficou estabelecida como sendo 

19 de outubro de 2020, sendo as ações adquiridas após esta data ex-direito de distribuição de 

dividendos. 

Valor bruto do JCP por ação: R$ 0,206542925 

A empresa divulgará seus resultados hoje (03/11) após o fechamento do mercado. 

 

Distribuição de combustíveis: Recuperação das vendas continuou em 
setembro 

Segundo os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), as vendas de derivados 

combustíveis de petróleo e etanol realizadas pelas distribuidoras no Brasil caíram 0,9% em 

setembro, comparada ao mesmo mês de 2019.  Porém em relação a agosto, houve um 

crescimento de 3,1%. 

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

comparadas ao mesmo período do ano passado, em função das restrições de mobilidades 

determinadas pelo combate à Covid-19. 

Venda de Combustíveis
mil m³ Set/20 Set/19 Var. 9M20 9M19 Var.

Diesel 5.237 4.891 7,1% 42.352 42.787 -1,0%

Gasolina 3.127 3.089 1,2% 25.498 28.060 -9,1%

Etanol 1.701 1.873 -9,2% 13.746 16.369 -16,0%

GLP 1.139 1.095 4,1% 10.201 9.863 3,4%

Óleo Combustível 116 151 -23,5% 1.297 1.426 -9,1%

Outros 235 565 -58,5% 2.573 5.246 -51,0%

Total 11.554 11.665 -0,9% 95.666 103.751 -7,8%

Fonte: ANP  
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É importante notar que as vendas de diesel estão maiores em setembro/2020 que no ano 

passado, indicando um ritmo forte do transporte de cargas e do agronegócio.  Uma notícia 

positiva para a Ultragaz (controlada da Ultrapar), foram os crescimentos de 4,1% no volume 

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

No 3T20, o volume total vendido de combustíveis foi 6,2% menor que mesmo trimestre do ano 

passado, mas 19,2% maior que no 2T20.   

Estes números são uma importante indicação positiva para os resultados da Petrobras (BR) 

Distribuidora e da Ultrapar.  Nesta semana a Ultrapar vai divulgar seus resultados do 3T20 

(4/outubro) e na seguinte será a vez da BR Distribuidora (10/11). 

Venda de Combustíveis
mil m³ 3T20 2T20 Var. 3T19 Var.

Diesel 15.633 13.061 19,7% 15.362 1,8%

Gasolina 9.042 7.508 20,4% 9.573 -5,5%

Etanol 4.781 3.813 25,4% 5.608 -14,7%

GLP 3.580 3.396 5,4% 3.499 2,3%

Óleo Combustível 402 448 -10,2% 475 -15,3%

Outros 602 325 84,9% 1.758 -65,8%

Total 34.040 28.552 19,2% 36.274 -6,2%

Fonte: ANP  

Nossa recomendação é de Compra tanto para Petrobras Distribuidora com Preço Justo de R$ 

31,00 (potencial de alta em 62%) como para Ultrapar (R$ 22,00 - 34%). 
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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 

 28/10/20 Mês Ano

Saldo 568,8 3.173,2 (84.581,0)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
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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:  
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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  
 

 


