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Bolsa 

Ontem o Ibovespa devolveu mais um pouco da valorização acumulada 

neste mês, encerrando com queda de 2,20% aos 102.507 pontos, 

mantendo giro elevado de R$ 35,3 bilhões (R$ 28,6 bilhões no à vista). Os 

mercados convivem com a insegurança da nova onda de contaminação 

pelo coronavírus nas principais regiões do mundo e a expectativa de 

avanço rápido no desenvolvimento de uma vacina e este cenário não 

deverá mudar antes da virada do ano. Além disso, a transição de governo 

nos EUA não está sendo facilitada por Trump. Na próxima semana terá se 

encerrada a safra de resultados corporativos do 3T20 e o mercado deverá 

voltar a atenção para os problemas políticos e na economia global. Hoje, a 

agenda econômica traz indicadores da zona do euro, com destaque para o 

mercado de trabalho no 3T20, a balança comercial de setembro e o PIB do 

3T20. No Brasil, sai o índice de atividade econômica (IBC-Br) de setembro 

e nos EUA, a pesquisa econômica Bloomberg e indicadores de preços ao 

produtor. As bolsas estrangeiras mostram predomínio de alta na zona do 

euro, mas sem força. 

Câmbio 

O dólar voltou a subir em linha com o aumento da insegurança em relação 

à luta contra a segunda onda de pandemia na Europa e Estados Unidos e 

com um cenário político que somente deverá ser destravado no começo de 

2021.  No fechamento de ontem o dólar estava cotado a R$ 5,4584 contra 

R$ 5,4001 no dia anterior (+ 1,08%). 

Juros  

Mesmo com a piora no ambiente externo e o marasmo do lado doméstico, 

os juros fecharam perto da estabilidade para jan/22, com a taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) fechando em 3,38% e para 

jan/27 encerrou em 7,56% contra 7,484% no dia anterior. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 
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Hapvida (HAPV3) - No 3T20, lucro líquido de R$ 247,8 milhões (16,7% sobre o 
3T19) 

A companhia registrou mais um bom resultado no 3T20 e no acumulado do ano com a 

incorporação das novas aquisições realizadas durante o ano. A empresa mantém foco no 

crescimento orgânico e em aquisições pelo Brasil.  

A receita líquida do 3T20 apresentou crescimento de 61,6% quando comparada ao 3T19 

influenciada, principalmente: (i) por R$ 523,0 milhões do Grupo São Francisco, R$ 73,7 milhões 

do GA (jul e ago/20) e R$ 35,6 milhões da RN Saúde; (ii) aumento de 7,6% no ticket médio de 

planos médicos, reflexo dos reajustes de preço implementados nos contratos existentes 

necessários para o equilíbrio econômico dos mesmos e das vendas novas; e (iii) pelo aumento 

de 2,3 milhões na base de beneficiários saúde e Odonto (1,8 milhão advindos do Grupo São 

Francisco, 235 mil vidas do Grupo América, 221 mil vidas do Hapvida e 39 mil da RN Saúde). A 

empresa suspendeu, voluntariamente, os reajustes das mensalidades por 90 dias (contratos 

com aniversário em maio, junho e julho) para planos médico-hospitalares individuais ou 

familiares, coletivos por adesão e de pequenas empresas com até 29 vidas. 

O número de beneficiários de planos de saúde ao fim do trimestre apresentou crescimento de 

48,0% na comparação com o mesmo período do ano anterior com a entradas das vidas de 

novas aquisições. Sem considerar as aquisições, houve aumento líquido de 5 mil vidas em 

planos de saúde na Hapvida (4 mil em planos coletivos e 1 mil em planos individuais). Já as 

empresas adquiridas adicionaram organicamente 32 mil vidas nos 9M20. 

 

O ticket médio do segmento saúde Hapvida apresentou crescimento de 7,6% na comparação 

com o 3T19, principalmente em função dos reajustes dos contratos existentes e das vendas 

novas, além da entrada do ticket médio maior da RN Saúde. 

 

O EBITDA atingiu R$ 512,2 milhões no 3T20 e R$ 1,59 bilhão em 9 meses, um crescimento de 

93,8% e 84,9%, respectivamente, em relação aos mesmos períodos comparativos de 2019 em 

função dos fatores já explicados anteriormente. A Margem EBITDA no 3T20 foi de 24,1% e de 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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25,3% no 9M20, aumentos de 4,0 p.p. e 3,0 p.p. respectivamente versus os mesmos períodos de 

2019. 

A empresa encerrou setembro com uma dívida liquida de R$ 2,0 bilhões com apenas R$ 25,4 

milhões no curto prazo.  

A ação HAPV3 encerrou ontem cotada a R$ 69,85 com alta de 9,8% no ano. 

 

Arezzo (ARZZ3) – Lucro líquido de R$ 27,9 milhões no 3T20 mas ainda com 
prejuízo em 9 meses 

No 3T20, o lucro líquido foi de R$ 27,9 milhões, queda de 21,3% em relação ao 3T19 e no 

acumulado foi um prejuízo de R$ 3,3 milhões contra um lucro de R$ 94,1 milhões nos 9M19. A 

volta da normalidade dos resultados depende ainda da retomada dos negócios no exterior e do 

sucesso de vendas das novas coleções. O esforço das vendas online tem compensado o 

momento ruim do mercado, com os efeitos da pandemia. 

O lucro líquido do 3T20 foi impactado pelos seguintes fatores: positivamente pela (i) menor 

variação cambial associada a variação do dólar, e negativamente, pelo (ii) aumento das 

despesas financeiras; resultante de um maior volume de juros sobre financiamentos (captações 

de dívidas realizadas no 1T20 e 2T20) e pelo (iii) aumento de despesas com cartões de crédito 

decorrentes de um maior volume de sell out no canal web commerce. 

A empresa conseguiu boa recuperação nas vendas internas no 3T20 no mercado doméstico, 

mas as exportações seguem bastante penalizadas cm queda d 122,3% no 3T20 e de 23,2% no 

acumulado do ano. No total, o 3T20 mostrou queda de 2,4% na comparação trimestral e de 

18,2% em 9 meses. 

 

Ontem a ação ARZZ3 encerrou cotada a R$ 64,15 com alta de 1,1% no ano. 
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B3 (B3SA3) – Lucro Líquido recorrente de R$ 1,1 bilhão no 3T20 

A B3 registrou no 3T20 um lucro líquido recorrente de R$ 1,14 bilhão, com alta de 34% em 

relação aos R$ 851 milhões de igual trimestre do ano anterior, explicado, principalmente pela 

melhora operacional reflexo do forte incremento de receita (+49%) e a redução de 4% das 

despesas, que no conjunto compensaram a alta de 58% da despesa financeira líquida.  

Cotada a R$ 53,78/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 110,7 bilhões, a ação 

B3SA3 registra alta de 30,4% este ano. O preço Justo de mercado de R$ 67,00/ação aponta 

para um potencial de alta de 24,6%. 

 

Destaques 

O EBITDA recorrente somou R$ 1,67 bilhão no trimestre, com alta de 50% ante o 3T19, 

explicado por aumento de receita reflexo dos altos volumes negociados nos principais negócios 

da companhia e que resultaram em sólido desempenho financeiro e forte geração de caixa; 

combinado a disciplina na gestão de despesas, contribuiu para o crescimento das margens. 

Desde o início do ano, a base de investidores de varejo cresceu 84% e atingiu 3,1 milhões de 

contas em setembro, crescimento expressivo que contribuiu com a manutenção dos elevados 

volumes negociados nas plataformas da B3, em continuidade da tendência observada no 

primeiro semestre de 2020.   

Objetivando uma estrutura de capital adequada a companhia realizou em agosto, a emissão de 

debênture no mercado local de R$ 3,55 bilhões e, em julho, liquidou o Global Bond 2020, de 

US$ 612 milhões, chegando a um endividamento bruto de 1,2x EBITDA recorrente.  

Em adição a B3 encerrou através de um acordo no valor de R$ 140 milhões, a discussão jurídica 

com a Massa Falida da Spread Corretora, cuja provisão era de R$ 379 milhões (base jun/20), 

resultando no impacto positivo em diversas linhas do resultado, 

Projeções para 2020. A companhia revisou seu guidance para o endividamento. Demais linhas 

foram mantidas.  

 REVISADO: Endividamento de até 1,2x Dívida Bruta/EBITDA recorrente dos últimos 

12 meses (anteriormente: de até 1,5x) e se compara a 1,0x em dez/19; 

 REAFIRMADO: Orçamento de investimentos de R$ 395 milhões até R$ 425 milhões 

(R$ 279 milhões em 2019); 
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 REAFIRMADO: Orçamento de despesas atreladas ao faturamento de R$ 170 milhões 

até R$ 200 milhões (R$ 239 milhões até 2019); 

 REAFIRMADO: Orçamento de despesas operacionais ajustadas de R$ 1.125 milhões 

até R$ 1.175 milhões (R$ 1.074 milhões em 2019); 

 REAFIRMADO: Orçamento de depreciação e amortização, incluindo amortização de 

intangíveis e mais valia de R$ 1.030 milhões até R$ 1.080 milhões (R$ 1.030 milhões 

em 2019);  

 REAFIRMADO: Distribuição do lucro aos acionistas de 120% a 150% do lucro líquido 

societário (130% em 2019). 

No 3T20 foram realizados investimentos de R$ 108,3 milhões, destinados principalmente para 

as atualizações tecnológicas em todos os segmentos da B3, ao desenvolvimento de novos 

produtos e ao projeto da nova estrutura predial (engenharia, mobiliário e tecnologia) da 

companhia. Em 2020, os investimentos realizados somaram R$ 245,8 milhões. 

 

Sul América (SULA11) – Lucro líquido das operações continuadas de R$ 286 
milhões no 3T20 com alta de 40% ante o 3T19 

A SulAmérica registrou um lucro líquido de R$ 1,7 bilhão no 3T20 refletindo o resultado de R$ 

1,4 bilhão das operações descontinuadas (segmento de automóveis e massificados). Em base 

recorrente, ou seja, considerando apenas as operações continuadas, o lucro líquido alcançou 

R$ 286 milhões, o que representou um crescimento de 40% ante o 3T19, explicado 

principalmente pelo crescimento de 52% da margem bruta operacional que compensou o 

menor resultado financeiro líquido entre os trimestres. O Retorno sobre o patrimônio líquido 

médio (ROAE) foi de 17,3% nos últimos doze meses terminados em set/20 em linha com 17,2% 

em set/19. 

O conselho de administração da Sul América aprovou a distribuição de R$ 343 milhões em 

dividendos com base no lucro do 3T20 equivalente a R$ 0,907736/unit. Os dividendos serão 

pagos a partir do dia 27/11 com base na posição de ações em 17/novembro. O retorno é de 

2,2%. 

No 9M20 o lucro líquido somou R$ 754,6 milhões e crescimento de 24,3% em relação ao 

9M19. Cotadas a R$ 40,63/Unit equivalente a um valor de mercado de R$ 16,0 bilhões, suas 

Units registram queda de 30,6% este ano.  

Destaques 

As Receitas Operacionais Totais foram de R$ 5,0 bilhões no 3T20 com crescimento de 4,5% 

ante igual trimestre do ano anterior, sendo +3,4% das Receitas Operacionais de Seguros que 

alcançaram R$ 4,7 bilhões e forte crescimento de 22,7% das Outras Receitas Operacionais que 

somaram R$ 320 milhões. 
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Destaque para a receita operacional dos segmentos saúde e odontológico que registraram alta 

de 3,8% no 3T20 somando R$ 4,6 bilhões. Os beneficiários em planos coletivos de saúde e 

odonto cresceram 2,7% em base de doze meses para 4 milhões. 

A sinistralidade consolidada alcançou 75,1% ao final do 3T20, ganho de 4,2 p.p. em relação ao 

3T19, acompanhando o desempenho em saúde e odonto, que ainda refletiu uma menor 

frequência de sinistros no período, no contexto da pandemia e das medidas de distanciamento 

social. 

O segmento de saúde e odontológico registrou queda de 5,1 p.p. nesta base de comparação 

para 75,1%. Já o segmento de Vida e Acidentes Pessoais reportou alta de 21,8 p.p., de 50,6% no 

3T19 para 72,4% no 3T20. No 9M20 o índice de sinistralidade foi de 75,3% ante 79,6% do 

9M19. 

 O resultado financeiro recuou 86,5% para R$ 14,5 milhões, enquanto a margem bruta 

operacional cresceu 52,3% entre os trimestres alcançando R$ 754,5 milhões no 3T20. 

O índice combinado reduziu-se de 97,1% no 3T19 para 92,8% no 3T19. Já o índice de despesas 

administrativas elevou-se de 6,7% no 3T19 para 7,1% no 3T20. 

 

Sabesp (SBSP3) – Lucro Líquido de R$ 421,6 milhões no 3T20 

A Sabesp registrou no 3T20 um lucro líquido de R$ 421,6 milhões, que se compara ao lucro de 

R$ 1,2 bilhão de igual trimestre do ano anterior. Um resultado impactado por redução de 

receita e piora do resultado operacional, no contexto da postergação do reajuste tarifário e 

aumento de inadimplência por conta da pandemia. O volume de água e esgoto cresceu 4% 

entre os trimestres comparáveis. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de 

R$ 63,00/ação.  

Destaques 

No 3T20, a receita operacional líquida, a qual considera a receita de construção, totalizou R$ 

4,4 bilhões, com queda de 18,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ressalte-se a 

redução nas receitas com clientes comerciais e industriais no montante aproximado de R$ 

275,0 milhões, compensada parcialmente pelo incremento na categoria residencial, no 

montante de R$ 243,0 milhões.  

 Além disso, no 3T19 houve o reconhecimento de uma receita não recorrente no 

montante de R$ 1,3 bilhão referente ao acordo com o município de Santo André e a 

reversão de R$ 173,3 milhões nas despesas com o TAC - Aposentados.  

 No 3T20 também houve um aumento nas perdas estimadas com créditos de liquidação 

duvidosa, no montante de R$ 112,7 milhões, compensado pela redução nas despesas 

com variação cambial, no montante de R$ 411,0 milhões. 



 

Página | 7  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
13 de novembro de 2020 

 

 A postergação do reajuste tarifário de 3,4%, teve um impacto líquido estimado de R$ 

65,6 milhões sobre a receita operacional, cuja reposição teve início em agosto de 2020. 

Já a isenção de pagamento dos clientes das categorias de uso “Residencial Social” e 

“Residencial Favela”, representou um valor de R$ 21,7 milhões no 3T20.  

Os custos e despesas, que consideram os custos de construção, somaram R$ 3,5 bilhões, alta de 

20,5% quando comparados ao ano anterior. O EBIT ajustado, no valor de R$ 985,4 milhões, 

reduziu 61,3% em relação aos R$ 2,5 bilhões apresentados no 3T19. 

O EBITDA ajustado alcançou R$ 1,5 bilhão, com queda de 49,7% em relação aos R$ 3,0 bilhões 

no 3T19 (R$ 6,3 bilhões nos últimos 12 meses). A margem EBITDA ajustada atingiu 34,1% no 

3T20, ante 55,6% no 3T19 (35,8% nos últimos 12 meses). Desconsiderando os efeitos da 

receita e do custo de construção, a margem EBITDA ajustada resultou em 44,0% no 3T20, ante 

63,5% no 3T19 (44,3% nos últimos 12 meses). 

O investimento realizado no 3T20 foi de R$ 1,1 bilhão, acumulando R$ 3,1 bilhões no 9M20. 

Ao final do 3T20 a dívida líquida da companhia era de R$ 13,4 bilhões, equivalente a 2,1x o 

EBITDA dos últimos 12 meses. 

O Conselho de Administração da Sabesp aprovou ontem (12/11) a realização da 27ª emissão 

de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) 

séries, para distribuição pública, no montante total de R$ 1,0 bilhão. 

 

Copel (CPLE6) – Lucro Líquido de R$ 680,4 milhões no 3T20 

A Copel registrou um lucro líquido de R$ 680,4 milhões no 3T20 com crescimento de 11% em 

relação ao lucro de R$ 613,5 milhões do 3T19, sensibilizado por incremento de receita de 3,6%, 

pela queda de 11,1% do EBITDA e melhora do resultado financeiro. No acumulado de 9M20 o 

lucro líquido alcançou R$ 2,8 bilhões. 

Este ano a ação CPLE6 registra queda de 4,9% para uma cotação de R$ 65,72/ação, 

correspondente a um valor de mercado de R$ 18,0 bilhões. O preço justo de R$ 70,00/ação 

traz um potencial de alta de 6,5%. 

Destaques financeiros 

A Receita Operacional Líquida da Copel somou R$ 4,3 bilhões no 3T20, com crescimento de 

3,6% ante igual trimestre do ano anterior, acumulando no 9M20 o montante de R$ 13,0 bilhões 

(+12,4%). 

Dado o comportamento dos custos e despesas operacionais, com crescimento acima da receita, 

o Resultado Operacional somou R$ 3,5 bilhões no 3T20 (+10,3% versus o 3T19) e de R$ 9,8 

bilhões no 9M20 (+8,9%). 
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O EBITDA alcançou R$ 1,1 bilhão no 3T20, com queda de 11,1% ante o 3T19. No 9M20 o 

EBITDA somou R$ 3,95 bilhões e se compara a R$ 3,2 bilhões do 9M19. EBITDA ajustado 

(incluindo operações descontinuadas) somou R$ 1,24 bilhão no 3T20 (+28,3%) 

O mercado a fio da companhia registrou 7.135 GWh no 3T20 com queda de 2,8% acumulando 

22.059 GWh no 9M20 e queda de 2,7% ante o 9M19. 

Ao final de setembro a dívida líquida da companhia era de R$ 6,4 bilhões (1,3x o EBITDA) 

abaixo de R$ 7,4 bilhões do 2T20 (1,5x o EBITDA). A geração de caixa operacional somou R$ 

1,6 bilhão no 3T20. 

O Conselho de Administração da Copel aprovou ontem (12/11) o modelo de programa de 

certificado de depósito de ações (“UNITs”). O modelo aprovado propõe as seguintes 

premissas: (i) as UNITs serão compostas por 5 (cinco) ações de emissão da companhia, sendo 1 

(uma) ação ordinária e por 4 (quatro) ações preferenciais classe “B”; (ii) será permitida, 

exclusivamente para fins de formação de UNITs, a conversão de ações ordinárias em ações 

preferenciais classe “B” e de ações preferencias classe “B” em ações ordinárias, observado que 

as ações preferenciais não poderão exceder o limite legal de 2/3 do total de ações emitidas pela 

Companhia; (iii) a realização de desdobramento das ações de emissão da companhia, logo após 

a conversão de ações e imediatamente antes da emissão dos UNITs, em proporção a ser 

definida, visando maximizar a liquidez dos seus respectivos valores mobiliários. 

Leilão de Desinvestimento da Copel Telecom. A Copel vendeu em leilão na B3 realizado no dia 

(9/11), 100% das ações de emissão da Copel Telecomunicações de sua titularidade. O 

Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia foi declarado vencedor do 

certame, após apresentar a maior oferta, no valor de R$ 2,395 bilhões, que representou um 

ágio de 70,94% em relação ao valor mínimo fixado em R$ 1,4 bilhão (Equity Value). 

 

Randon (RAPT4) - Um excelente resultado no 3T20 

Na noite de ontem, a empresa divulgou seus números do 3T20 mostrando aumentos nas 

vendas, elevação das margens e um salto no lucro, também na comparação com o mesmo 

trimestre do ano passado. 

No 3T20, o lucro da Randon alcançou R$ 116 milhões (R$ 0,34 por ação), 109,9% maior que no 

trimestre anterior e 47,7% acima do 3T19. 
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A retomada da indústria automobilística, os bons desempenhos do transporte de cargas e do 

agronegócio permitiram que a Randon obtivesse no 3T20 uma recuperação expressiva nas 

vendas comparada ao trimestre anterior e um desempenho razoável em relação ao 3T19. 

Sempre comparando ao mesmo período do ano passado, as vendas no segmento de veículos e 

Implementos no 3T20, cuja receita representou 45,4% do total consolidado, mostrou 

crescimentos de 8,8% no volume vendido de Semirreboques no Brasil e 1,8% em Veículos 

Especiais.  Em autopeças (51,1% do faturamento), as vendas foram fracas, mesmo com a 

inclusão de um mês da Nakata.  Isso evidencia o momento ainda de recuperação da indústria 

automobilística nacional e do mercado de reposição.  Os destaques positivos foram os 

crescimentos de Materiais de Fricção, com incremento de 4,9% nas unidades vendidas e Cubo 

e Tambor (+26,8%). 

As exportações a partir das unidades brasileiras no 3T20 atingiram US$ 22 milhões, 32,3% 

menos que no 3T19, em decorrência do cenário mais difícil nos mercados da empresa.  Porém, 

comparado ao 2T20, houve crescimento de 49,3%, com a redução das medidas restritivas para 

circulação. 

A recuperação nas vendas dos principais produtos, a elevação dos preços e a desvalorização do 

real, permitiram crescimentos de 62,4% na receita do 3T20 em comparação ao trimestre 

anterior e 10,5% em relação ao mesmo período do ano passado.  

Outros pontos positivos no trimestre foram a maior diluição dos custos fixos e o aumento da 

eficiência na produção.  Os custos ainda não foram impactados pelos aumentos do aço, o que 

deve ocorrer nos próximos trimestres.  Com isso, a margem bruta do 3T20 ficou 6,2 pontos 

percentuais maior que no 2T20 e 3,0 pp acima do 3T19. 

As despesas operacionais cresceram bem menos que a receita, apenas 13,5%, o que também 

beneficiou a margem da operação.  O EBITDA no 3T20 somou R$ 261 milhões, mais de três 

vezes maior que no trimestre e 24,3% superior ao número do 3T19. 

No 3T20, o resultado financeiro líquido negativo foi de R$ 16,2 milhões, 83,7% menor que no 

mesmo período de 2019, devido principalmente aos menores custos da dívida, dados pela 

redução da Selic. 

Ao final do 3T20, o endividamento consolidado da Randon era de R$ 1,6 bilhão (R$ 1,2 bilhão 

sem o Banco Randon), 38,1% acima do trimestre anterior e 46,8% maior que no 3T19.  Este 
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forte aumento da dívida foi decorrente dos custos da compra e consolidação da dívida da 

Nakata, que somaram R$ 512 milhões.  A relação dívida líquida/EBITDA no 3T20 (sem o Banco 

Randon) ficou em 1,8x, vindo de 1,4x no trimestre anterior e 1,2x no 3T19. 

Nossa recomendação para RAPT4 é de Compra com Preço Justo de R$ 15,20 (potencial de alta 

em 9%).  Em 2020, as ações preferenciais da Randon subiram 5,2%, mas o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 11,4%.  A cotação de RAPT4 no último pregão (R$ 13,97) estava 8,8% abaixo 

da máxima alcançada em 2020 e 255,8% acima da mínima. 

 

Ferbasa (FESA4) - Perdas com hedge reduzem o lucro do 3T20 

Após o pregão de ontem, a empresa publicou seus resultados do 3T20, que comparados ao 

mesmo período do ano passado, mostraram aumentos de vendas, receitas e rentabilidade 

operacional, porém, custos financeiros elevados e a inexistência de ganhos extraordinários 

neste ano, levaram a uma forte retração do lucro. 

No 3T20, a Ferbasa lucrou R$ 11,6 milhão (R$ 0,13 por ação), 46,3% abaixo do trimestre 

anterior e 92,0 abaixo do 3T19. 

 

A Ferbasa vendeu no 3T20 um total de 60,4 mil toneladas, com aumento de 6,6% na 

comparação com o mesmo trimestre do ano passado.  No mercado interno as vendas 

continuaram fracas, com queda de 17,4%, mais que compensadas pelo aumento de 36,7% nas 

exportações.  O destaque foi o aumento de 429,3% no volume vendido das ligas de cromo para 

o exterior. 

A receita líquida, ainda comparando com o 3T19, subiu 21,4% em função das maiores vendas e 

da desvalorização do real, compensando a queda nos preços. 

As margens operacionais do 3T20, em relação ao 3T19, foram beneficiadas por menores custos 

e despesas.  No custo de produção, os destaques foram as menores provisões para Exaustão do 

Ativo Biológico e com a Capacidade Ociosa, devido as maiores vendas.  Com isso, a margem 

bruta subiu 15,9 pontos percentuais e a EBITDA teve elevação de 14,0 pp. 
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Prejudicou muito o resultado do 3T20 o forte número do resultado financeiro negativo, além 

da comparação com o ano passado ficar comprometida pelos ganhos extraordinários 

contabilizados naquele período.  No 3T20, o resultado financeiro foi negativo em R$ 69,4 

milhões, contra um número positivo de R$ 83,3 no 3T19.  Isso ocorrer em função das perdas de 

R$ 62,9 milhões com o Resultado dos Hedges Liquidados.  Além disso, no 3T19 houve um ganho 

com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS no valor de R$ 81,0 milhões. 

A melhor geração de caixa da empresa vem permitindo a redução do endividamento.  Ao final 

do 3T20, a dívida líquida era de R$ 179,4 milhões, 30,5% menor que no trimestre anterior e 

6,6% abaixo do 3T19. 

Nossa recomendação para FESA4 é de Compra com Preço Justo de R$ 25,00 (potencial de alta 

em 36%).  Nos últimos doze meses, esta ação caiu 14,5% e o Ibovespa teve uma desvalorização 

no período de 4,0%.  A cotação de FESA4 no último pregão (R$ 18,38) estava 15,6% abaixo da 

máxima alcançada neste ano e 84,9% 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 

 10/11/20 Mês Ano

Saldo 4.968,1 12.727,5 (72.159,5)

Fonte: B3  
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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. 
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